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 مالسا ىلقع مولع فراعملا ةرياد
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 كيلا رصفريطلا نمةعن أ
 دحاو يملك أي مؤملاوءاعماةعبسو لك أي رفاكلثيدح دورس 6

 نملابلار ولع :دهاشفب رهاظلالامفالاعيججوالسلاناناسف ٠
 اهل !نمهنىلاعتاقلا فيظنتو تاساجتل ا عيمخل» املا انف مع

 قلن! ىلع متنا, فراملا نمي نمرمظي ىلا عتهقار وعنا ناس
 ةالصصل الجال مالطا ىةلبغتل نير حتما ىرحتفالنخاب ةفلتحلاتاداهلا ليثت ١ هع
 3 اولممالا !ذلهعضروةيسرفلا ةيمست بيس هم

 هلمهارلا ديس تق بيسوهعبطو سواطلان اس
 ةيواستماهنانولوقتةلزتحملاو :رطفلا لصأ ىف هتوافتملوغفلا اناس ع

 نيمار هوامهحارجر هيلع حونب_وهوع ولا نسمبلكت امىذلا ىفارعالا ةياكح
 هنقني بجعل رظن لاله نمرثك !ىداالآةكلهمنيع سبل هناناسق

 مهران ينلنوملزيل اورفكئيةاداكينأو ربسفت م
 1 او د أ ثحا ,وأطلا ىأرئذلا يكملا ةصق ههأ

 ةاكرللك ةدسافلار اضآلا نمر دكت ةشماملا غلا نا ناسف
 عمانتل مكذا اذا نيواطل اباوج تايبف ٠0
 لوقت نوزع [قافنهناىوسئشلكدا ناسف ١
 ديلعربمماخسقتو ريمح ا قيلطسا ف ويحل لازغلا ةسق ٠
 ميما لاتضنارر مملك اهلهأو راوزيسس لما لماشم زراوخ ناطللاةياكدح ٠6

 ىكي وبز دهسا لجري فوتأت ىتح تامإلا مكيطعاال
 نابع عبس نملك أيام تارقوبسكرأ لايسفت 000

 ةمومذللاتافصلا نم ةفس ىأعق ىلا ةراشا ناك ثني دال املا لتقنا ناس
 ميرفت نسح أ ىف نامنالا انقلخ دهل ريسفت

 ادوجوم ىريم دعلا لاعواب دع ىريدوجولا ملاعذ انا و
 تيم تلأومعمنفدتو ىحوهو عم نف ديزي رق نمدب الشب دحربسغت و
 همومه اس هتلاءافك | دحاوامهمومهلا ل مج سبي دحرعفت 7
 انونحجو هلأ ترص وقح تلكتسسااامدلاولةو:زبنلا ىذا ىذلا صخختلا ةصق 1
 ريلعا لف نم سانلا عنج هعف مت نم نكسمناذا ةريسلا يف لجرلا نانا 1

 أوج تس سس ع محم
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 ىلابللا هروسو هتامدخ هقوشعا دع ىذملا شاملا ةباكح
 يشلا/ءاكم لاما ءاكد نا نظتالرخ [دب سم هل لاغنف ميش ءاكمرمج الكت دبررع
 اهكلهأت كلذ رف: نأ اهتديستدارأو اهتعماحيرا ملا تملعولا ةيراط اناس
 رامحلا نيبو اهنيي راملااهعشتتناكىلاةعرفلااهنيور مدعل رامملا
 اهئ ىف عيصن اهدالوأ أوةلماح بلك همانمف ىأرىذفلا باقلا بح اس ناس

 ةيعارزلا مجتالو حم نم 'ارقفلا مهعنموناورضزهأ سقف
 ةيلي الا ىلءافرقوم سيل هللا «اطعنا ناين
 مالا هيلع مدا مسجل هادي ناسف
 هطاوه لعاغلاو ةقيشملا ىف: الهناء ان لطن ناسنا نملبل ا لسواذا 1 ناسف

 تاينامورلا نم4بيصنال تاينامسملا لا دابق
 لاول الول ةنطا ءل !نسح امو تول الولايندل اذهل ام لاقىذلا لغفملا بآر
 ةرفعا كلن ىلع |ككتالغم هعضوو ةرججف هعذو هنو وحب 0

 ةأفاكلاوأ فعلا نم ءاّشأم موف لعش "ل ييزامغلا مآ ضي وذ 2
 نايا باو واعي رس مكسا لصبايا ىلا ناطالامارودص

 ىوع دما كنت ايسانمهلاح نوكبالوامالك لوب نمت اب ىف

 حوت ةياكحو هسفن نممتلا باطك هللا نمل _ساولا فراعلا بلط ناناسب ىف

 دوجولا نعح ومن ةبيغوح وصنا شيتفتلا هب ويءى جي ناس ىف
 ح وطن نمةحاسملاناطلسا تنيك راو> باطورهر

 هتبوتضةنيىذلا ناسف

 ةمعلفو ةهفرمةس رعالبخ لبطسالا ىف ىأر ىذلا باطلاراج ياكم
 ىلهللا مسقام ضاران ار امحلا لوقي بلعتلا ىشرمدعت اسف

 باعتتلر اما باوج
 ةئبدملا ج راغيىلا بهذوبابسالا كلرثو هلك نحخما ىذملا دهازلا ةءاكح

 باكا نسحأ لكوتلا نا باعثللر املا لوةئاس ف



 نوذهما ىذا نمناسبىف رع ٠
 جيشلا نيب قرفلا ناسف مها:
 امهلمص نيالا ضار حالسلا نع هل ىلوالا لاؤسو نخاف م
 رامحلا ةةطىلعلعتلاةليحةبلفناس مو

 لاقف جس ثيلا بحاسي نانووواتيلخ د وقلوجو يح 1

 عيبسلا نمرامحلار ارفو بسلا لارامسلابلعتلا ب
 بتر امم ا باوج 27

 ائيشدحأ نملخأت الولفلا طم اذه
 ملك تأ يف نم توبدملا نيدر ا دقمو ثا كاريه ش لي ناك جشلاناناسفأ

 قلم ارا مشن هتقرعم بنس

 عوج اوءاقحخالا ةليضف ناب
 الك مبهوف ريش صح اذفاو ميشلا ناكىذفا ديرملا ناس
 ركمتي «تييمىلاىوأ اذا خلوملا مسك بكري ىف ناكىنفاروتلا ياك ىف
 هللا ةيقزار ىلع هلدا.ةءاالوتابنلابةءلعاهَرَحْدَملا فو ادغ لك أبامخ
 نكي هنا باعثلا*اعّداو ىلكلاو. ديكلل بلعتلا لك او رامسلل عببسل ادي سنام
 عج عمجر امه ناكولو ديك الو بلقرا هلل

 4ةلساملا ةلاخلاببس حايسسلابقولاىفاراسعرو ينكىذلابهارلا ةباكح عام

 مالسالا ىلا ىريج ىو اس ةوعدل عم

 نمحرلا باب ىلع تاطيشلال ثم عمو
 ىمحو نا دجونامسف لاردالاناناس عمم

 رابتخاللابلاس سيل هللاريدقتناوقلخلارايتخا ناسف عع ع
 ةلم ىأ فىريجارتلوبفم دع ناس ىفو راين الاتابتاف عاب
 نكولا ثيامواك هللا ءاشانشيدحربسفت 3-3

 تاسارخ دبمج نضناملغلا ءاعايص لمت براي لاق ىذلا شي وردلا لاذ ناسف
 قيفملا قشعلاالا لوزيالىربماوىنسلا نب لاكشالاناناسةف 3|
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 هلعتو هورف عمدب تدي امعز اد نمدوهشناطل سلا لاوس 5

 ممل هءاوجواهريغرتخ اويل بح ارنا ةدونحلابراتالوق اس ف .
 0 ارازاسسل ىذلا جولس ةياكح عم
 .اوجو ملسأ ديزيوأ د هع هلاولاتىذف ارخاكلا ةياكح عمم
 ةيرده هل ىنارم 2 ا عمو
 ةرملا ةنلك مهلا اهجوزلتلاقىتلاةأر ملا اكس 5-5

 رقما هئيرسكو دهاز هب اقفا د سنريماللريذحأ ىذفلا مالغلا ةباكح غو.
 اج ةماغل اريسقناكمالسالا عش وخأو ةماغلا لب وطتأكو ايض قلد باك هم

 ةبيذلعتو ءرحز ل حال ةركعار سكى ذا دهازلا ىلا ريم لا هحوت هم

 مهنتعافش ل بشيالهلاو ةرحارسكى عرساتاذامل دهازلاءاعفشلربمالا لوق هم
 ناوبحلاىسمل ةرخآلارادلاناو ريسفت 0

 فويضلا هيلا درتتلا اراكمفالا ل يثمتو ةغيضملا,ىدآلا ندبليثمت هع

 تيب بح اصةأررضادنم تر حضن ىذفا فيضلا ة ياك هو
 ثحرو زم لبا لانامتنبل لاق ىذلا ب الا ةيسو هعمل

 هيلع انلا ابق رتغاوةد هاجت تسيل ىذلا قوصلا نايف 000

 0 لاذليز رابملا يدحت هع

 :ىأر تلا ةبراملا ةباكح 5578

 و ةيراملاوم هتمردصام ىلع دئاقل اريمالا مدت هد
 ملاعلاا زهرية ىرئالالوق نعةرابعاجالربك الات عبلاركشمةج فعشت اس هد

 هترهت ف عض نما وكصغو ةعماج ا لحالةي راما كلت دنع ةفيلللا« جت هد هب
 للاب اهدّدم هنوكل ةغيلشلل قل ارسلا كلذ ب راملارا اهلا تدب

 .نا لع هنالدثاعتلةب رالا كلن «اطعاىلءةقيلخلا مرد 52078
 اعف ريزولاةغلابمدس اهرسكبمممأو: موجب ءريزولت اطلسلاء اطعا هيو
 مملزا اشو ءارمالا لتق ناطل لادصق ه7
 كاذن ءوراذتءاوةعاذشلا بلطف بنذأ دتهضنىأر راياناتاعف هوم

 فب رشلا ىونث لا حرش م سماه اءزمات رهف
 صر ممر -اكربالا

 5ك

 نتكلم شالا

 م ب ب ب ب ب ب ب ل ل تأت



 ”ىوتلا حرش نم سماها هزملا
 ايلا اعلا فيلات ىوقلا مجلي ىمدملا

 فسو ع ا روصل !فراملاو

 هللا انعفن ىراوملا د أ نبا

 ةمولعلا ىلاعت

 نيمآ

 ع



 ا ,ىونتلا حرش م سماملاءزملا

 لعجو « ايصال البلا سرعلالعجر ه ايدع رمال مما قالا
 هللا ىلا كولا ىلع هتمأ ثاملا ىلع مال لاوةالسلاو ايت ص الغالب لهلا معلا

 هكبأ ههعب ىثلاعمشب اعنا

 عش نيكسم_ةأ !هزثم ىلهو
 ءارغفلا مداخ ب ىواملا دحتنيدمحأ نيف سوي « ىعلاهب -رريقق لوقيق (دسعدامأ

 ىلعو احا ىلا سفنلا نمريسوه ىذا لوالارل ىلع ىنباكتلفطنا شأ ثنذي وازب

 لاق ا نمريسوه ىذا تلاشث رغد! ىلدو نال ىفا حلا نمرعسوه ىلا فاكتر سلا

 ذا اذه ىلع بنك نأ ى تمفو قامت 'ىلا قلما نمرعسوه ىذلا عدارلا ىلعو قلما

ارارسأو ةغب راطلا ل ئأس مو ةعب يلا لوسأىلء اشم لا سماها
 5 

 !“املا عبشم ىلا ىلاعتهنلاءاش نأ
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 نيغيلارارسأ فشاكنالوم:رضح نياساولا ناهرونيفراعلات اطل .لاثنيمرك الا
 ملسوميمسو هل [ىلءودمم انديس ىله هللا ىلسو بولقللا عي امد دثعو يحرلا نمحرلا هللا مسالا
 اوصمه تعبر. هكن نأ ردىوتعمناسو ىونث,ىاهرتفدزاتسا مغني داحمنيادعباما 6
 مهلك ة عبرسشلا نا ناس ىف ىونعملاناسلاو وتل ارئاق دنم سمانا دل لا ذه يي تدعم

 لالضلا نم ايضو ب رطل اهلهم ةعبرسلا نم بيصن 4 ناك يف قيرطلا ير ديا ىءارإل
 اذه نوكآل الهتسالا هم ارب هيفو ىسهلالا بانملا نم اروصبهمو ناطيكلاركم الو قبالاو
 دصا.ةءىصقأى هىنلا ةعيمحلارارسأوةقيرطاالئامو ةسعب رشلا لومأ [:وطتمدلملا
 هدركىراكو دون هنقرهركروا:تسدي مهثكانوإ يةشاعلا بلاط»ىلءأونيكللا لا

 قي رطلا عطغب الهنااكقي رطلا ىلع بهذنال هيلع لصحتو دلل ممتلي فأن نا مادام يي ددركت
 ثل مزالل الب نكجالمغتلا طارصلا ىلع لولا !ذكراكي زي الو مئريغ نمءاطظلا ةبال اف
 | لمح رانيا سك ىلاعت ةوةكيلع قدصي الار ع رشلا ماكحأ قفاوبا م لمعأ كل اسان
 باهذلا ذهني رطلا ف قأتالو عي تستغي رطكفرنباىدمآءار رد نوجإل اراذسأ
 نآى ديسردوصممب وج عب رطلا نم 4 بيالة عب رشلا نم4بيصنالنم نالةعي رط
  نموحتتو ىلاعت ها ىلا لوسولاوهو 2 ةيوسمملا ىلا ل ستنال م« تانية
 هيستلال بش الىذلاماقمل اوه 2 ؛ٌأ معا تاحوتفلا فشلا لاق ديلقتلا
 ىذه ا قمل ان مْئدلكل بكام ةفرعم ٌقَبلاَء رم اوه تعا اذه بحاسر ةحدافلا
 هاو عيبجو فرو هذي و ةرمصل قم همس ىبإ !نوكتن أ َقئيعصلا طرش نمو لاقو هتاذ«ءلطت
 تح نوكيالو بوبحل الا فسولا اذه وكت الون ق- ىف مالا فرصتيالف 4 ةفو رصملا
  ضئارغل !لاكدعبالا تاريخنا لف زيف مصقالو تاريم اا لفاو الابر قم نوكيالوابر قم وكي

 تاطبلئاةللا تر وظول تفكنباتهج زاؤو 1هتومح
 ثاعاطلاا نم ضرغلا نال عئارشل |تلطبل قئ اهنا تر هطول لما .امذه نمو يي عئارشلا
 دب ىلاعت قا ىلاتاسو اذان ىلاعآ هللا ىلا لو سولا
 لبي الو ةةيمللا دهاشن توما ةرخآلا

 .اتالاضي هجوم رئاكلا لولو
 الو ةنباذلانايعالاقئامملا نم دارملا
 : : ةعبرشلا
 ايهك .تارواو ايهذ هس نمتوكيو!بهذنوكي ءايهكلا ل عب ساغأ هدو
 27 جات هئا|نلكناو ءايمكلا لما ايهذ هسأ نمدوكي نمل ةحامالف م تسنجاح
 ولو ةعبإ ىشلا اهمدارملا» ايبكلا كفن ناد( تسنعي رشد آهك) هين ئانالل ساس ليصةةو هذ
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 كم هسفنبهذلاكلاذالو يدديلاايمكرداردوخ
 1 ةلاحلا كاتناق ميت نغير ل نادك ف هلسأ نم
 هاني رطلاةعجا سم ىلاالوةعيرشلا ةعح ايم ىلادعب جابت !القيهلا ينجو ةينابر شعم
 اهلمدسا :عسمالوءايوكلا ملء ىلا فةجاحال غب .رطلاو ةعيرمتلا ةداج ىلع ألح كلن ف
 دعيزيلالا بلط دئاهتفك »» اذهلوةغب رطلا نيموهق هئمردس ْئثلكو هل نامولءمامجنال
 ىالوسولا ةليسونا# مي لولدل ىلا لو بولا لبةلياادلا كلرنو عيب لولدللا ىلا لوسولا
 دوصقملا لوصحو ةعيملا ىلا ةوسودعبف ةبدرملالامعالاو ةبعرشلا ماكح الا ةقيغملا
 ةقيرطلاو ةعبرشلا هلا ةقيشم ا ىلا لصو نما ل سالو عبق :لئالدلا بابسأ ةمحارم
 قادزغ .ريغك امهلي هت ىلا جانتالو |ههل ملم ةةيفلا تال

 وعلا هل انساانهدرصتلا نأد -آ مهني الو لعل هذ اواو ال هاج
 هللا لزناوءامدن تم 57 ناعاطلا لجان ثول ىأ ديلا كايأي تس يردبعاو ةوقب

 اي 11111111

 ب نديلامايهكر دار سمو اهو رادنكركت لا هِيساْس ع .. رو ف باكن مامإ وذاتسأ نم
 ىلءساضنلا ممماروكلا رول دعب و ألي نة ودالا ل امعةسالثلا ىفةقب رطلاو
 اوصلخ نيذلان بع ةرم ىلا لوصولا يني ابعكلا

 ةغب رطلاو ةعيرشلا لعن نما 1

 :فيالف ىرثعلا را بةظيرم هسفنداىدتبلا لاذ لعيزلوةتاشلا
 الغ م مئادمتارإنيامكدندا ءابهك لع كانادايمك

 رول الوب را ذكم) 'يلئاةنورورم١ايعكلا
 نو دجاوو م« ميدشداز 0 زامءكدن



 - نقر

 كالا اوواكسسوفو ةعمذلا قالخالاو تاطيشلاو سفنلا نماوجت ةيهلالاةيذنجلا ةبن سما
 مهلع أر طب لو ةدابعلا نمو انمال نول لو نو سرؤرام نولعغب و منغ سمأ ام هللا نوصعباال
 بيس ةسقب رطل |تأشابرو ةعب قاسم نماوجت ىلاعن هللا ىلا نياساولا نال فعضش
 امو دهلل اودجلا نماوقتعو قوشعملاةدهاشمو لاسولا برق نم مهل لصاحلاقارغتسالا
 اولاقو ىفاهت هللا ىلا اول سب ل مهنا لاح او لوسولا اومدا نيذلاو دوجلاو دملانلوسولا لبق عزاللا
 اي لالا او يا ما ٍفئاوطل ا نم نوير اخ قيقح ريغ ىرابنعاِ هلعو تو دمطم مسهانل مل الدسهملاو ةءاطلا
 ذم تلزتأو أر لايخ مهحرف فئاوطلا هذه حرفل ةبسنلا نكسلو مهيدلامم نوحرغي

 نئاواطلا«ذه نكل ةملتحانابدأ هواعجو مهبدرمأاوعطت نيذملا قح ف نونمؤثلاةروسيف
 تعيرشلا ثم هكف اف لاقىنعملا ذه حاضيالو بحاله حولا اذا .نياتماواكاذاثالثلا
 ندوز يهرب تعب رطو إف بطلا لع ٍلعنك ةعبرشلا لاثمناوأ هب تةنخومب ملم نوج مه
 ءاودملا لك أو بطلا ىشتمو بحوومب ةيجلا ل ثم لا و ةفيرطلاو م« ندروخو رادو بط بجومب
 ةمصل انادحو لثملا ىف ةغيقح او هي ند غر افودرهنازاو دبا قفا تعصتغيقحو 9

 ةيجلسا ىلا جاتال ةدصلا فهمت دل كأم ةغي رطلاو ةعب رشلا الع نم لكن م غارغلاو ةيدبالا
 ةبئرم ف جابثحالان ان ةده اح لاو ةضايرلا ىلك انفعال ةةيقملا ىلا لساولا اذك ةيودالا ىلا الو
 ةايحلا انه نمتامنانالاناال يك ضتايجكن لا ىدانوج» ةقيرطلاوةعبرشلا
 تقولا لاذ ىف يلام عطمتموزا تعب نطو تعج فاو ابناللا نمةرخآلا ىلا لمت او ةيناذلا
 توملا دعب نكسل عيضب الا مسهم ليم اهل! باوُلا كيلي رشلاو ةقب رطلا نص اهطفتم قب
 هثع نوعطمس مخافةدهاسحلاو ةءاطلاوةراهطلاء امم دعنأو هنعشب رطلاوةعب ريشا تدع
 دز هرعنا هللا ىلا وصولا رس ةقيقح لسم نمت ا نالاو(درادتغيقح كا ةرورش
 يامل ا كلتٌتوملا دعب هتده اثم دعبف م نيمركملا نمىناعجو ىبر ىف فغ امج نولعن ىئوق تيلي
 نم ىاعحو بر ىلرضض اج نوليعت ىبوق تيلاي الثاتحاسم هر و رسو هقوذ دايز نم ةشيطللا
 لوقا عما ىأ ( نوعمسا مكب ريتنمكىفا)لاتاملنا كلاذو سيار وس ىف+آلاو نيمركسملا
 ىوق تبل) هيبنت فرح (ايلاك) ايح اهلعن دليقو ةنملا لع دأ هتوم دنع 0

 (نيمركملا نمىتلعجو) هنارغفب (فرفرغ
 ةيهلالاةءالملاح ورا نأ ىارع

 امتافسوسغنلا مهو (نولعي وق تيلا.لاق)
 اهنانا ناوهثواينالا نءاوبغريو اههعن ىاوبغريل (نيمركملا نمىلمجو نر فر فغاسج)



 ةيشا ا اسك تا هرعت ةقيفح دآلا
0 : 

 ناكل 0 2
 مزاللا ناك الو ىهتنا با

 ا .رطااوةعبرشلا ل كت دعت ةةيقلاناسنالل

 ممللا ىلا لوسو تغيغحو تسلم تقي رط تل تعي رشدكتا ديس اف نامي الالم
 لمي لوةفي ريشل العب ل نغ ىل اهتهنبا ىلا لو ولا ةييمح او لمع ةعيرطلاو لع عب مشل انا ملعان
 هللا لاقدب اأو ملسيو ء.اع هنلا ىلص ىلع ناكر ام يبا ةةيقلا ىلا لسي الفاهحوع

 نيدلا مهن لات(ادسأ هب رمد ابعت لري الوأل-اسالمعلمعيلف هرءاقل وجري نكن خ) ىلاعت

 ةرهاظلا هتنساماف .انطعابواره أم ءيفب ىمأنل اومالسيلا هسيلع ىلا ةمداتم حاصل لمعلا
 عطقو الية قا ىلا لشنل ان ةنم ابل زا للا (او رفضا رايتخا وابن دلا الرتف

 دئاذسهاو ةرخآلاوا 0 2
 هللاىل هوب ىسوتنا فداوا اوانيسسوفب ذ ىلعالا دسمتلا غلب وىربكلا هير

 نيفراعلا تا طاسلات يكن يلاعلا برم دهلاو نب رهاهللا نيببلا هترتمو هل ةودمشاند يسيل
 بلاط «٠ تامغارو رون كنيدلا ماسح هه مسحرلا نمحرلا هللا مسن ناسولاناهرو

 عورشلاو ماكتال با11 موضلار ؤيو» نيدفلا ماسح ناطللا(ىنعملا) هي تسمن رغسزاغآ
 اجبار دتلموضلا مك-ا لعج ىذه اوه ىاسعت هنا لاق مع. مخ! نا ىلءسءاسحلاا داما ىف

 ىلا لوسوا بك اوتبحلار ؤيبي_:سانلاىدتماك هنابراشانرصلاوربلا تالطىف
 انالومو[دي_هنانىونتملا ف ع و رشال بل 1 هنالءداشر ارو. نودي تاذك مهدصا غم

 هوقو باكا نيلارسكب رغسلاو سانلا فام هؤرغب و هبتكي نب ن



 اديس مهنلا نمدارملاناكن أو مهر وب هثع هللا ى شر وهف باص الا مجنلاب هيسشملا ناك تاغ

 وهىلاعت ةوقو*امسلا مولا لثكض رالا ىفءاملهلا مال !هيله ةوتىوف ىلع انالومو

 هذهريسمت «يمقلا له ضع لاخذ ةرمعلاو ,ربلا تالبطىف !مباو دوت موتا مكس |لعجىذملا

 رويوب راف توكل لا معطساوبو ندا الع ةراضألا ليبس ل وهني دارلا آلا
 نيدلا ماسح ىأن دلا كاف ىف مهضوم ىذا نالوموات ديسرؤ.ن يلا اسف نو دنع ممةينامورلا

 هللا ىلا اولسي واجب اولمتيأ هيناعم مهمهْفنو هئارةفل ىونثلل نءارقو هتغي رطل سيئرو ريدمأ
 متديبل اطل هيدشرمل هرو لى ءتعابلاو سماها دنا ىف «دبلابل اطلاو هنآك هنالىلامت
 نادامسوا ره! ءاس- قحلاءايض اول ىونثم لاف حدملا ل مدس يلة هيلا ثغتلا

 تنآءافصلا  يئاسال ىطسلا دحلان بلا فيسو اا ايما ىنعلا) داتسوا اراغس
 قتانالاوتاوهشلا كرو لاملالذي ف ىلامتهقاىوماماوكرثنيذلا نلمكسلا لماكو ذانسا

 جياشمتيفرةريثك ا لاوءا 4 كرتو ءلاو ونامل اماح ادي سدنأ ىور لالملا ىذمتلاةبحع
 هعب ابةانالومو ديس بابل أو مهمدحأىلاتغتلب مذ امها م ناكومنا رمق هتقو

 ىودلموتاوهشلاوتاذللا كرو هقبرط ف هلاومأعبج لذب وهمدخو ىلاعتمشأ ىلا باناو
 /لهأ مهنيذفا ع اظعلا صيام ارئاسذ ايناس تح هتلا ىلءانغلا بارعش

 ءردقولم عمانالومو اند يسم دمحم ةِعَو'ةذرغتلا ردك عفا مهصلخا رذهاءا

 اهملح ىدونرو و فيثكو بوست ل دوبنركأ 9و فوتثم لاف هرم ةيمياحا دمهل ناكو
 مهناذ نكي ل ناو نيب وسمت ةيهلالارارسالانم ىناملنا نكمل نا (ىنسعلا) « فيعضو كنت

 قولا عمملاو موق قام او ىرهزخا لاق اً افيض موةلح نكيؤولواغيذكم هعبطو
 مهحادعاقساىل- ةردقو ف بوحو هلل ال هأ ف سوو حدل اغساو مهن يناشلل ناكولىأ

 ىف تياطعال (ىنعللا) «ىداشكيىلوطنم نياريغ  ىداديممدادتدمردإل بأ

 |فاصنالاو ةلادعلا نمل ىف اهو ىن_هلا و -ىا ىمملاداد كح دما

 تنيبلىاةفشقطتلا | نهريغ ىف تلو (ةطن فراعتملا

 تآزابةمقلالبلإ» ىوتئم كلا ةةيقحو الر دقولع ثرهطاو كنيناموررا ب ةعابلناش ولع

 |رئاط ةوءصلا ىرهوج ا لات(هوعس) «تسين درك نفورو بآن ونك !هراجو تنوع
 ىعي «قيلتالو ةوعسلا لاذ تسل ىزابلا ةمقل نكما (يعملا) ءامسو وعس عمجلاو

 م هالو ةرعصلاكمهنيذلا ماوغعلاب دلت ال بهثتازاب مهنبذلاهفالهأ فاسوأ عاؤسا

 (رخآى«ءاومهيامب راهو ءعماذا مجان ىغينيا اهههف ىلعتر رد ةبالو اهعامسانو دعتسما

 2 !نآلا جالعلاتسانلا نماريثكن ولضب و نول شيم
3 2 



 ه6 نايناعو زعميرمما مب وكو نابنا ديزاب تسذيحوتح دم وف ىرتم يني شما ةايحلاءاموهو
 نيدومملاىوهلاو سفنلا باصصأر اينالا لدأ مهو نادرا نيب ونلل لحدم (ىنعملا)
 ل دملونأل بمعامل نويل المنال فيحةي شيلا سيح نيسوبحلاو ةعيبطلا نه-»
 لماكللا ناسن الار دق نولعب مجنانةكئالملاو“ايلوالاو ءابنمالا مهو نيناسورلا يفك فسوو
 منايرد مراد وثهزاروج مه ه نامج لهاا تنيغوت رشإلىم ايندالال ها هلعئالو

 كغ ثم يبني كمه مة ىلع مهل ةردغال مالو

 .اجلق نيرو فيرعتحدملا (ىنعلا)
 .|حودمملا اسوأ ناس حدملا ندي في رعنلاو حرشلا نع ةينغت فو ةفراق
 سه اكناك اذان يفخر بوسمت هنأ ضرفول حو دمملا لا ذو نوناظلاو تابمشلا بهطع
 ةرانرسعشلا نات فرعي ال فر علا نا فيرعتلا ىلا
 3 ور عشجوددك .٠ تسدوخ حادم ديسشروخ حالم ىوشم ريسغال ملعتاحدخ

 نارونم”ى يه ةياكلا ليدس ل الئاق هفن حدام ىنعما ف تلا حدام(ىنعملا] ب تسدم ع
 م تسديونلب رانوروكم مشجودك «تسدرجتؤ ذبنا وج ديشروخ مذإل ىوشم دمرالبو
 ةليلعىأ ةصيقو رؤنالب ىمعىنيم ةوق نمي هينيغ ع ؤر «فن مذولاعلا سعت مذو (ىدلا)
 ,ارسأ ىلع فخاو هنا هس ف نم هنأك حدادا ىف ىعلا سها لح دما ذك
 ىأ بوصتو ض ار الاب لولعم قر مسد رصن هلام نأ كلوش خدام نافن .ذاذكر عودملا
 (ىنعملا) «تاماكب اتق ؟دوسح دلك ىدكرباشعب رتل ى رت ءرظالا مي.
 ا نمامرك اهرؤ ةضيفملا ىأ نا مم اكملا سعملادو_>ر اس اينما فوهىذلا ىلعتنأ محرت
 ةرؤذملا سمّدللم فسح نال اول له هنافممحرا ةريسلا شافع داما ناكن ا ىنعبملاعل ا ىلع
 الا سعال د. نأك امومثل هلا دا ىف .اهردق صقمسالو اهرشيالماملإ
 مركلال هاي قئاللات هد نمد اعل لرضأْئثلهو موعفذنو ملم اسهرؤن ضيفنا وكس
 توارطزو « اهددزا عما ديشوي شدلانإو ىوتشم موك“ ”الهل فاو فاكم هرم نام محرغلا
 |ىلمر دي ل هوال سأل يعأ نم سملارتس د ءاسل نكمل هر( ىنعملا) هي اه ديسوب نداد
 | هصيقتتى هر دةبالو لب ساستلا نع !هرون ثم ىلع دقي الىأ ىلبث تح اروح سمكا ءاطماا
 اج ذدباب » تساكد نات شدح فروا » ىونشم دساعلا عيوتاذهو
 ةرو فد ىلردةبلهوأ ةرذرا دةماهرؤي صيقنت ى ءدسا حل ارد يلهوأ (ىنملا)
 هدوننا ديواج كلم هدسحتآ « دوب نأ كد ساموكىدكرهإل ىوشم السلا ةعفرو
 ىدبأتوموه لب دس سيل دسحلا لاذ نبط السسلاو لولا دسساح نكن ملك,(ىنعملا)
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 ىرثم ىدبأتوممسشن دسحلا الاذوأدرخ تلا ةادأ «لدبةطست ىفو ىدمرس باذعو
 ماسحابو (ىنملا) «لوضفلاوب دشوتحرتردلا ل قع ٠ لوذع الردزانش ذكي ةردتإل
 واع حرش ف لقمان لوهعلا كرد نم ىلءأ ةبت م ىلا لسمو والم في رملا كلردق نيالا
 اذولو لمعتلاك لمص وسخ ىف هزئاللا اذه مولهاتمريغزحاعىأ لوشفلاوبأ كنأش
 قولو (ىنملا) «نارددياب دنج هتازاع « ناسزا لع نبا دمآر جاو هحرك قه ىعلا#

 كاذف كلرغلا «قئاللاومزاللا نكلو كلاب ىفلامحرشر كلاس ةغيقسه اس ىف ازا لفسعلا|
 لردبالا ىوف ىلع (ىنعملا)  كرتيالهلكتا اولعا ه الرديالءط ائيش ناو ىم نايبلا
 تدروخ كرمي ندرك ناوت ك « باص»ناذوط دروخ ناوننهحرك الف مهلك لرتيال لك

 "املا برشث كرت عر دقت تم نكل باصسلا ءام نانومل برش ى عر دعت ناو( ىنمملا) هي ناا
 الو لماك ارارسأر حج ءام برش عر دقت منا اذك ةجاحلار ادقمنم برشت لب, ةيلكلاب
 نايمردىرابن ىيرك ار زارإو ىونثم هحرشاوكرتتالناكمالار دق نكل هبةملاحالا ىفع
 ,ةيلكملاب رسل نايت ىل رسمت نا نيدف ا ماسحابو ( ىدملا) م تارقزا نكءزاناراهكرد
 كيل تسرشفر .تنناهقطن» ىع ابطرقلملا كلاردا تلمح قلما

 مهن دنع نكلوارشف

 ناجل ةيسنلا ةيلطءامدلانالاوةلف است[ رع ةيمنلاءءامسلا (ىملا) دوت كا
 :بنلاب في رشلا قطنلا اله لوْعيدكضرالاَ ممر اامىنعبب كام :دونىأ دوت ةلاخ
 نم مغتراامةلزنمب ىهىتلا لومتعلاو تاك ار دالاةبسنلاب نكلو ايل ةسريش لاك كلش: سمولعل
 اواضوالو قطنلا !ذنهرارسأة ديد .اوكرد أما دهعب ملايلاعو ايماس أ ضرالا

 ترسحب تت وفرك ن ازا شبي ٠ هرب هر كون فسو مب وكم نمو ىجخسلبلا سل ادعن هيلا
 ناك م لكى كلذسو ٍباكلا ١ ذه ىف لغتاو ُكلغسو نمارا دم لوخأأانأ(ىنعملا) هه يرخ
 كنا :ليق ىأ كاد لبقوكنأشّولع مهني و اًمرط بهذيووطغب ْك غسو بيسالقاع

 نامزلا لاذ توف نملنامزرمو لردقاولعرلا اذ ةداع_للةبلاملا كتسدخ اوعبشيالثلا
 و. نابب الج قو ىؤحرؤفإب ىمالرمس# تاوف ىلع اوم دش ىأ ةرسسح اولك أب رسمعلاو
 | نمحو رباذجو قط اروبتن أن يدلاماسحابو (ىنعملا) ييناكو دتمهو تال ظردقلخ
 اليلد ممل اذه قطن نوكيق نالاو مهولا تالف نوفقارنلخناو وسلا كندارا تحت لح دي
 ةقيفح ىلع علطي و كش ديغتسي و رؤنتيل مهمّدعتلا ىنأيو نظلاو مهولا ةبث م نم اوهخيبل

 ارأكديدىنياددركو شوخرؤمن بان تسظعت طرشإب ىم ىرف عئامنظلاو مهولانالثلاح



 طرشش ضهتلاو مظعتلاىنعب تسطرمش يظعت هريدقت تسعظعت طرش ( ىنوملا) ب شك همرسس
 ناك اذا لاق نل باوج اذهو لمكسلا بح اس ىمعلا ذهل نركي فيطللارونلا ! هنا ىتح أ
 طرمش يظعتلاباجأف مهرب !ئيثىالثلشلاو مهولا ف ذ درونلا ةيصاخو ىنحلار وينيدللا ماسح
 لي سر ةرعلاروني اورونتي المكس وا مكمل ةقي ىلا ىف
 لاقةيناهسلاتار ودكو سفنلات امله نمادبأ وحتي اةيدوبعلا عاونأب هم دضمو مظعتلا
 بوي لاتامناقاتدهلا لعوب لاقو بدالا ةمزال .بحلا لع دك ات ةسيهلا تحصاذا تافعوبأ
 لاقو باطما بدال اظنح ىتمرالبإلو نيمحارلا محرأتنأو يضل اتسم مالسلا هيلع
 دف .نااضيأ لاو مذسالل قي لو كلدايع مهنان ممبذعتتامالسلا هيلع ىسه
 تملظؤ ئاعدئابنوك هوك ليتدعتسمديأب رؤنإل ع بدالا اظل لقأ/ لقب لو هتلع
 :دشرلا مالكل مهلا دعت!ا(ىنعلا) مب شوموج
 تار ودكب ناج ىلا ليجالو ةلظلا قشاعنوكي الر افلاكوهىذلا كلاذوددشرملا ضيف نم وحلا
 بشك ىنامشثج تسلا ىء الثمىملالا ضيف ار ون نم مرعيف شافملاكةيناسم دا
 نولوهيراسبالاو نيعالا فاعش (ىنعملا ) 6 دنتكت ايا لعش م ناوطاك ه ذئنكن الوج

 تاور وس ابل ةعشجلرح كراج« فاشتا بقا
 دشرح ار وش ىلا أب ال هحو ريع زحل

 لكش مىاه كت ىم ةيرمشبلا
 ةقلعتملا ةاكشملا تالا تاكنلا كلر (ىنحلا 6 ك

 كاذىمبالظم نيدلانمراس بطلا كادتاما مجالا لاذ تراسل دجلاو ثعلب
 دياركربات 9 ىم دشرملا ئاسن نم ضرعأ تاعاطل ايد يغتيملا اننا الاروتبرؤننب عبطلا
 3 0 0 ايشروخرد مدح » دوبورأتار رنه

 ن ,دةيالاذهلو ساتلانيبارومةمنوكي رثهلا الاذيوهو « شرعو هلو نب

 أريثتسيو ضيقتي وهدها كيل ناممالا لعشمو حورلاسعتوه ىذا الماكتلا يتلا بناج
 للم (ىنملا)# اهخاروس نيمز هنا ثوم ءدرك « اهخاث در اينرب ىلخخوج مهو ىمدتما
 نم لظم ةعيبطلا له أ ىدب اقوم ضرالا ف رعفرأت زئموعرب اهنا سغأ عرف صردغتالا
 تابنالمردقتالو ا اسغأ رول ءردغتال يلا ةخ ثم ةيمرلاثحابملا ف قاب ونيدللا
 ةسيناب اوةيهلالا فراعلارات
 قبل حو ىلا سمت لا تاغتلالا بلطيالو قوفشل ب هرغه هب _ثف ثح |بملا نم هس: صالخا
 عتراج « راش ةاداررشب ناتو راجإل ىم ةيمذلا فاصرالاب ىفدءاو ةءيبطلاىل
 (ينسعلا) بلقلارساعو ضرافءانعمىيكرتفسو (راشةلد) جب راهجنياهتثك لع
 سس ل ل -_-_-_-_-_-_-_-_- لما

 اذه



 أقل
 | نمبل ,ةمومالم لام ةعب رأ ىأ فاصرأ ةهب رأ هبلة تش رقرشبلا اذه
 ةعبرالا اسما ءذهو ىلاعت هلارك ذ نم هبل تر ونالب ةفاطالاو طاسنالاو طسلا
 تار ,حورلاو لفعل ريماس ةعبرأ ةعبرالا فاسوالا هىعبرب ءاسءةعبرأ ل فمالت راص
 لغرب م: ىلاعتهتلا ءاشنا ةلصةموةل كيل مدرتسو انهن ءصالذلا هلا كيطخاجع
 را بر مهاربا لاقذا) رك ذا(و)ةرغبلاةر .ةرمطلا نمةعت رأ

 هبيحمل كل عمه أس ارح الا ىلع قر دن( ن
 !)ثنلأس (نكسلو) تنمآ (ىلب لات هضرغنوههاسلا لهب

 7 ,هريصق ريطلا نم ةعبرأ ذدف) لاتلالدتسسالا ىلا ةءوعشملا مج اهلا
 لابج نم( لسبب لك ىلع عج !مت) نيشيرو نممحل طلخاو نهعطةوثليلا نولمأ اههشو
 يكحنيز ع هقانا ل ءاو) عب رس (ايعس نأي) كيلا (نمعدامم أزجنْم) كشرأ
 نهاهدوهدذم نوسؤر سم أ ورك ذام نمل عفو اكيدوابارغ :وارسنر ايوا طذخأف هامل
 نيالا م لاف لالج ها اهس .ؤ رىلا تابقأ م تلماكن ىتح امضس ىلاهازج ألا ترياطتق
 .امبصر بوم قاس نع لن افس بامجح ثنأف ىنء كلب برسل ا!ةيمش ف ىربكملا
 يع كتاف نع تعامهف عونمقاذ نع تاذ
 فرت ىلا ةدبرالا تاذصلا ىعوربطلا نم ةءبرأأ

 دحاو لكاراعم تادجوي ناشر
 صرح ان ىرخأ تام ساهم دلوتيو مذاق

 ةقوشمااكىهلبنيعمج وزب صاصتخاةومتلل سيلو ريكلا هجوز بغل اود لا«
 بابلا لاذب رانلا لخديف اهم ةةص هيلع بل اغلا ناكنفةةصلك اهب اعتب تافصلا نيب
 ذاق ةمرالارويطلا ىهو تاغصلاه. هليلغ ىلاعتهفايتمأف ادسج مها
 ا, 4 قياما متا دفوتم هنم تع طقن !وروبطلا ,قدصا |نيكس
 ىمانالو مواثديس لات اذهومتنلو امالسبوا درب هيل ءرانلا تراصارسقوارهف قينخلاباهف ا

 سعئاب (ىعلا) مي شكيارنز هرابطاراهج ثروخىأ
 ىمالدوجو ىف ىه تلا قب رطل نيعطات ةعنرالارو

 لّمالب رغم تاغسلا ءذهنمالكتاف هسسقن حالصاو هتالخا بيذهت دعما ىلا ب



 هذه
 ليس ليلخت ناف صوح نتف سورا ىونثم هرمأ :بتاء فر كس تللاكرا: هلعام

 ديس وبهم ةعبرالاهفاسوأ ندبلا اذهو (ىنعللا) 6 ليساراج رهدناشيا

 1 دب اليد حورلا ىطعي الوم يذ اب دلاو بارغلاو رسنلاو سو اأعل ا ىعو يهاربا

 ىلا لصي انثمملاب لا ىطعيف اليس حورلا ىطعتا ةدبرالا تاغملا

 تاقس هت و عيفاو نسحلا الخف نيدلا ماسح ليلعب
 ديقو ةينأ -ةنلا نم حورلاو ل علا لحراىأ ديقلاوذشلا نم مهلجرأ سل تح ةرالا
 اكللجو نوت لك ىوت-قملا ىلا اب رمل اهم مهسالخع قلما ادا ةينامسملا
 .او لكتسنأ نيدلا ماسح جشابو (ىنعملا) هي وتاب ناشأب تسهم اشك اب رت

 لو مسيو عت ثلنامادامىعي تن كجر مهاج رنا لا راثلج رو ٍ

 ومنا ءاسح شل ية اة رالافاسرالانوكصصت نأ ىذشفي

 نلابلا ةيفصنل هحوننل باطحلا اذه نوكمبنأ أ نكي نكلوال كم الوال ءاكنوكمالؤبأ
 راه ثنأ ةسبنا_فنلا ف اصوالا نم هنملا بينج لف مزه نماي ىنسعملا نوكيف بآلطا نم

 ةينامسملا ف اسوالا هذه لرأ حلابر عنا لوا أفنلا ف اسوالاءذهةلجو لكل ١
 عطار الذ ينمو الخور لجر ىح يملا قتال :لجرأ نالةينا اوبملا قالخالاو

 فاسوالاتلزأ اذاثل ساب لوةتو أر كسعةث ان انيعمدح او بك ارشوكي و حاورأ لع مول
 اناياد مب تو دع حورلا لممثل نءملاعلا نركب دوو نم بناوبحلا

 غيمراجدشناشمان هوخراج مافمدش نتن اهكنازإل ىوشم ركسع ةلاسل ائيهمفوكي
 ئابطلا "كلن مماو ةمومذم عئابط عدرأ ماةيراسس ثدبلا اذه نال مغر مب رسمتك

 كة زرك ايداخإل قوله لةعلاو حرا ةريغ ع ةنتا َ

 (ىئدلا) مررضتاثيازدازتدع د شانك هركدؤزا نك« ةزدا زاب ىوتم ةييمل
 كا نوكبالءايحالا كلاذدعن و موسعا عوبنمةعب رالارويطلا كز نم ىأ مهمدعب
 نطو ناقل لدرذلا داءدركأ « نزمار *ىوتعمغ م مراحل ىم ناسقتالوررض مهم

 (ميملا)



 (ةذه]
 ةوئعملارومظلا كلو ىوتعملا لب راطلا عطخ اولعف جبت لاصخ عن راىأروبط ةميرأ '(ىنعنا)
 اهتازادسب و ةوبملا فاسوالا كلن تقا عبار :ظوتىأ نطو نئالفتا بولق ىفاوامف

 ةيملالا الخالات ةلطاذاف ةناسسحأ

 ن ا هسورخو تسغا تسشواطو ظل م ءاعبلا ىلا اولصب دودانؤلا نمارس
 شواطلاو طبلا ةسعبرالار ويطل كلتنمدوصقملاو (ينشملا) يضوفن ردنا لخراحنإ
 ىونثم الث ناسنالا تا ذىف ىهىثلا ةعب ل رادقلاشم رالاءذهو كب هللا بارغلاو

 طبلا (ىعملا) « ثتينما غازوسو ا نوجمهاجه ثنو

 خارفلا لمأ لوطو ةينمابارغلاو صولا لدن بسالاو هاما
 قالخالا هذه نم اخ نذ ىلاعنهلابنءنآلادحونال بعص :.رمأة نب رالان الخال كان نم
 عراطوب زاسديما دودكس آش نيتمول كَ ةيولالا قال الايىللا ىلع :لصح ةعب رالا
 دسأتلا عماط لمالا منأصتإ باَرَغَلاذوَس قواها (ينعلا) يزاردرمعاب أنا
 ندر دوزنردو نيءزرد شك كد ءآص رحط» »ىو توللاركفتبالر .هعلاوطو اينالا ف
 ىرطلاوهورثل فوه ضرأألا يفور انما سرح ملا فىفأ طبلا تل عنيفددبو اح
 اكن لطعم دوبننامز كلب لف ى عملك أل وذ دم وهو ث خو
 مكسلا نمعقسال الطسءالو ايلاغنوكمال موفقا لاذو || ينلا) رامز رح عا
 لاهلي .هيقدفت البوست ىلا بهذي صيرح ليلاس اذهرار ناواراكيبش ىممالا
 نابنادوزدوزمدنكيماستضيجامغيرج مه ىونثم اوفرسنالو يمن راوبرتاراراك
 بلطي وتييلار ذي بهلاو ةراغلاله ألم صرحا لهأ (ىنعلا) م دنكبمريدوخ
 لاول م صرحا !لهأ لاحاذكممارج أل ةاهةاعو اهم ثنو

 جيلا تو مج بلل !بحاس(ىنلا] يدوتابجوردىاجادودب و
 العصب ركل لاماذهو سمح ب حوأ اولوثل نا ايل الدال نمسا مسمعي ياو

 ركددي ياي ادايمانال



 ءدجرام ميج لك | له مدي ن طبل صب رخا ذكر خاربقل يدق الثل ايطروأ اسباب نكي
 تصرفو كنت تقو إف ىو !بوثعم اًضرم ُةضي مه شن لع نا ىلع دهجو

 ةياقةسرفل اوقيضتقولا (ىعملا] «فونو فرتوز حر هدزلخ رد ٠ فوختوا دنا
 | صي رمل الكو هبمج ىفهاشحو هطن'ت دقت هعضررمصالو فترتالب هدحوام لكفئاخ تهاتلاو
 هن ىذلا ىف 'مدعل هدب و ه ذوحو هداصق لب مارحلاولالملا نيب زيمالابتدلا لمع
 لاذو( ىنعلا) ب شيب دم1ٌئغاب ةراياكو شي وغ تاطاسرب تدين شداتعا ف ىه هترخآ
 | ىتاذق فا تأر دعي الناطل لاالئاتهالومو هناطلس ىلع داقتعإ مدع صرح بيس صن ركا
 مقام لك الانمست نفخ ىلاعت ةوفرك اول هاخق زر لكأب .اياعماملةطسن فرارمتمىأ ايغاب
 هماّدقةمَعلو هدي ةمقلو دقو ةمقل مج هدرحت دش نمو مهولا متو ءر كس مدعاوهأ

 | ىونثم ردقيالى عجانه نكنلو قأيالوعم دراينتناكو لو ةواثن برطضاو لمهتءاو
 نم نمر نكسل(ىهملا) ب تاناابو ل :تراغدنكس «تايحنا ناداه عاز نمؤم كليا 9

 . هايل : ايدارأوةايحلا كلتبح اس ىلء هداقعا
 ىرهوجلا لاق راقولاو بدالاو ىأ اورلخلا - ركز :الاو لمملاب ةراغلا لعب
 .٠ 0 ىرإك قدعاازبه ةراغالا نم مسالا ةراغلاو

 1 4 ودمراربمش

 5 ناش تنءاطىم يطل اصرف ا نفر لا هناي سلا
 |ه«دارأو ديلا قيفروهو شاةهجاوخ هدرغم (نا ان هجاوم) هيرب هفرسس محا مشد اس
 هللادأب# نمنيما نموا لاذو (ىنعلا) ةدئافلام دقمو عفتلا لعاف ىندع(هةرمصلاو) نمؤملا
 دراين كو مح طبضردديد ارم ل دعو ىم هب هيلع هللا ذأام ىلء هومح ايو هوتأب نأب نئمؤثاا
 ثيحمدحللاو محلا طبضو ناطاسلا لدع نمؤملا ىأر (ىنملا) مسكر سك درك
 مقنةازالمردتبالو يزادالزعل برب اننا !بدارأودحأ لل لعد ردا
 مرجالو ىو ههقل مقامي ةعانألاو رخآن موا ةحازملا كرت يقئالااررخآ نمئارّذعملا
 ,أنمؤمل ادمالإ (ىنعملا) نب دوين م ادوخ ظح تاوفزا ه دوبنك اسودباتشنا
 ىأ رع ظ>تاوف نم نوكب و قأتي وري سيو كسي لب



 مسه ناكسصولو مهسفنأ ىلع تورثؤيو ىلاصت لوفي نير ثؤللا حدمر قتلا فوخ نمهرعلو
 اذلعتال(ىنملا) هيدوتاطبش زهرا باتشناو هدوعنامحروقرب ىنأننيك »ىو ةساصخ
 ةظليراد ممن ملفا ىف بفاموملاوملا داما عر دهم ةنال ىلا مت هق اراث ؟نسهفأتلاوردصملا

 |ىم تاطيشلاثلب رمتو هزهنم صب رمان مةلساسملا لا ودام عال تاو
 ةفوضص ناطيشلا نال (ىنملا )6 ر متي دشكماررب سريكراب «رظز لاسر
 مدام ورتشلا هال هني ةمهوربصلا لمحو صيرحلا»
 دنكيم«ديموردناطيشتكونث ىنزا»ىم اهابمعناضالوا هاو
 اديس تعفي درعولا ىف تاطبشلا نات رفا نم عمسا(ىنعملا) يديد

 0 ءاشسملاب كرت ورغتلا مكدعي ناطبشلا ىلاعندقل لاقديمشلا

 الماهبق مدغتو اصبفلك أن أنتءابع ىح(يفلا) تاوث ىلفأتىنثيؤ مف «بائشزاتشزأ
 لك باسلاالو باوتلا الو 7 ارحل اولالطارذي 1 ىلصتالوكأ باو اثالونأئالوة هو 27

 ل ا يع
 لخديام ىماو جو دمحا او ىجمف لكأب نموملاوءاعما ةعبسيف لك أب رفاكسلا سو هيلههتا ىلس
 , ةعيسو لك أي ناكل ةناسنالا دس

 اك ىبب وف 0
 ادص-مناشياماشتقو ه دندشر تامهم ارك ىم. دوحيولا ةليلق ابان لالا

 هلام لوسرلا د اون سو يلع قال سلا فوض درا مراتك( ملا ري دادما
 امءاشكأمب .دملك وفى م نيلئات* اسما تقولو هيلع

 مهلك فالا له أ قفالا ناكسف ايمظقحهشن أ نما انهانبنأ نحناطلساب (ينسعملا)
 يرو ل شفامرسربتل نيه « رودزاممديسرو يبا ىم كناسحا ىلا نوحاتمم



 نل]
 ىأ ةلهلاو ةعرسلا ىنعمب ايفنيهدعب نمانلس او ةصحالوةمسقالب نحن (ينملا)

 ىونم رورسلاوح رفلاروئب اني ولف ئلتمتورمسنتلا نس رىلع ناسح الا و لشفلاراثنب عرسأ
 ناطلس لا ذو (ىسعملا) يدابعو نام اش هججريكتسذ ه'دادن اطلس 1دركناراسورإل

 عيمجل يعم نال مولا هجوت أ هءامسأ ىلا دهجوبت تلا مالكللا اذه ميم عمسا انك دعلا
 ][  هك و دينك ت مسق نمنارابىا تفك ف ىونثم مهل عنف شوذابعلا رئاشو نملاللا

 ةياطصلا نمرضاخ هدنموه نلت لسو هيلع هللاىاسلات (ينفللا) هي ديتم قوش نمزارياعم
 قفاذةيساغ نم نان نؤولم ق داع صوّئم مكسنال فويضلا هده مكب اومسق :اتدسأا
 نأ ءافعضلاوءايرغلا مرك أكو مسن وبه كل ذكرزأ فوبشلا بح أ اكن مي ىرثأو متاللانتما

 مب ءاشىادعار نيت ىدننز ناز و ءاشزركشل ره ماسح أدونربط 'ىواثم مودك كلك
 || كوبرضب ركسعلا ببسلا كلاذ نمو تاطلمنل نم ةهولم نون مهءاج ا ركع لك( |ىعملا)

 هنزوهار غيت كر دش مشخون و ىو لاقىنعملا ا ذه يهغتلوة:طلسل اوءاملاءادعأ له ايس

 ناطلسلا بش هبيس*ادعال !برشب ىذا فيلا اذ( ىنعلا) هاردبكم شخ هحناوخار
 قأبببس "ىأنمالاو ادسمالا لم فيلل اييرضنن اطاسلابشفب تن بسلا اذهبو
 ةهحنمالااناوخا ازئكامو ناطللا بِمَا اذه كيش نا لعف ناوخال ىلع بضغلا

 اوناكو لو ىرخالا ةئفلا مولن ام ةئف ىلع لور لاسعار أ مالا هيلع مدتآدالوا موك

 ةيضق ىف تلزنامآلا(نينمؤملا نم كانغ انو تآرجطع | ةروس ىفىل اهنهقلا لاق نيضئم مهلك
 || هفنأ ىأن باذفرامحلا لابف "ىلا كل قواَراحَكَر عسر عبله هللا لس ىنلا نا ىه
 || ىديالاب برضاه مسوق كب ناكف ككسم نءاحير بيطأ راح لوبل فاو ةح اور نبا لات
 ىث(امج .ارهسأف) اج ةغن ل لكن الىتسملا ىلا ارظن عج ولست ا)فعدلاولاعئلاو

 عيجرت(«ىفت ىح ىف,:ىتلا اولثاةن ىرخ الا ىلع امها دحا)تّدعنا 'نإن) طذالاىلا اوظأ

 هللانازاولدعا(اوطسقأو) ف اسنالا ( ل دعلا,امهنبب ارم أ فت حلا (هقارمآ ىلا)

 مدخ سكع ريم ئهأتكىيرداربرب ل ئم نالالج_ه(ةرخخانونمؤلل اهنا نيطسقملا بحي
 بنذالئذلا ناو ١م ناطللا بضغرئأو سكع بوس برضت تنأ ب ىنمهدزرك ءاش

 حور » وزاربركسلر تسناج قه شو ىونثم لل رلاو» نم انان لاطرا شع هنزوازركم مل
 يني هثمااميركسعلاو ةدحاو حورتاطلسلا (ىنسعما) وج ماسجانباتسنانوج
 ملك ماسجالا:ذهو*افلاك حورئاركسملا ةبانيد_!اودسجلا ف ورلا ةباثمتاطاسلا
 .إ كك حورلا تجرخ اذانح ورلا نس دسملا'ةردقر ة ايد كلذكءادف ةفاطل دحيرهنلا نااكاف

 دو ثشوخ بآزرباهوج لج هدوبنب ريشرك !ءاسحور باو :ىو ءامالبر بلاكد سما
 درو هالدب ذللاءاملا نم ةءولميرجالا عبج تاك نيل تناكتاناطلسلا حور (ينعلا)

 باعلأ 5



00 
 دسفثالادسفاذاو دونج تحل نال لسا ذاندونج رام باقلا

 م سودنرادهشنب»ثيعر هك ؤط يونثم سكفلابوهرك اسع تحبس ا اس نناطلسلا
 نال لا ةداعو نيد ترك[ طرلاو ركسعلانالإ ىنمملا) ا) هب سبم ناطا ددومزف نيئضنب ا
 نيدىلء سانلا ملسوءيلع هاى« سبف تاطلسلاتاذكه هفاسو أب نوذصتي ةرورشلابو
 لحال ضرعأ (كاق)«هجدولكونلا( [سيع) هيلع لزتأ ىلا سس ءناطل ب دارأو مه وام
 فاريأ نم همال -اوحرب نم ا ما فش

 كاعامى لع هادا ب لوغتم هنا ىمحالار دبولو مهمال-١ ىلا عصب رحوه ىذا
 همالسا ىجربىذلا نركل الاب انعلا ناك ابو نيلالج ها كلذ ىف بتو هذ هترب ىلا فرصنانهللا
 فى مفنالا ف نيدها مجانا اسملو هابل طالوناطل كا نيدىل# ا

 ءا 0 ع
 دا اراوءزم ارك ذة رطل ىلع تآرقلاو سملالا ولا بح اص ينعم

 يديد ىو دوت فزالب نايمرد و ديزكن امسهمىكي ىراب كب رهط ىوتثم لساح ا هلاثراو
 كلت نيبتاكو هتببو +« بهذو اغيضر انخ اني رضاما ةباعقلا نمي دس لك (ىنسعملا)

 |رددنام «دربن سك اروا تشاد ىمضض مسح وك: ولحم .هريظنالةماسملا ىف يسحر اذكلا

 اماعط لك ًايهظهنطب ءاريبك امض إب ءادص (ىيسلا) مردردماجردن .روهسم

 ركل !ءاةبكرأ ساكلا لفسأ ىف ةعرجاةاقيكتججتلا ىف قرهتيبلدح أ دسم ايلا ريتك
 همر ردنا درب درب تغه ه همهزإ داما مه يوليو ٠ قرش شكلا !لفسأ ىف

 ىلا لو هيلع هلا لص قطصملا هب بهذه ذر نيب نمرذاكلا مسا قياما (ىتعملا)
 روج هتازيىدندوب هام سقم كو وتم يلح ىطمتزمالا نم ةعيس يرسلا ىف ككودتيب
 :هةمرعملا كتذاكو (ىملا) «نايخ تنوع اب هديشوم

 .ةهرهنآربشو شآونانإط ىوتم هوبرشب و .ةراك أبل ماعطلات نو
 ةعبسا ارعملا كلنا -و ماعطلاو ,مللا (ىنعملا) مي زغ نبا جرتع

 نسق هم شف اثبش بلو عسسمملا لك جوع
 7 ا الا نم ةذئاط مساةمهالا ىازلا نوكسو ةدحقملا نغلا 95

 تيررعأ 9 ج(ينلا) »4 زيريشردعم_ههك « دش امثخ تدب لهأ هج
 د اجد نيئولمم بشغلاباور هراص ءاكأ ةرثك اوأر اما لسوء لها فهلا وسر
 هو ةزعامىئنالاوز عابزعمادسحاوو ىرهوملا لات زعملابيلح ىف نيمء11 اوناك
 لاذر(ىندلا] يدروغتولاراكناهدزه مستو دركل بط توج مهراوخب ىلبط + دعموط ىو

 سءاخا  ىرتم | م



 | الب ريثكل كلا انعم ىبكر ثفصو ىراوخ لبطو ىراوُ لبط هريدقتراوخ ىليط نا ىلع
 | ةينامث بيصن ةوشبدار أو ريبكلا لبطلاكهنطب لعج ضوعالب لك آلا مالكلار دغتو ضوع
 ازا الزينكسي «٠ تأ رجردتفرتفخ تندإو ىو ديدقل االريثكسنلاايمدارشع
 | ةريلعا ف مانو دعقو بهذ مونلا تقو سما فيضلا لاذو (ىنملا) تسبارردبشغ

 ديوزا دك و دنكفر دار هريجخز نو ربزااظ ىمهبلع ةرفعا باب تعب راسهشف نمةيراجدعب
 ىله تمكح اىأريخزلاج راما نمبابلاىلءتمرو (ىدعملا] هي دئمدردو نيكه
 |منزدارربك »ف ىوذثم ةحورجمو ةنابشغفيشلا نمةيراملا كين نالبابلا طاير فيشلا
 تفو يح لسللا فطن قرفاكلا (ىنسلا) هي مكشد دردودمآ أضن وح ومد عمات بش
 |ردىو-شب وخ شارفزا ىرنشم ناعبلا عمور لك الا ةرثكن م ىشاقنلا و انأ اما سلا
 | لمج او مشارف نم ماق فيضلا كلاذو (ىندملا)# تفايهتسب واداهننوحردر,ت سدو تفاتشا

 هةيح ادرك بند 2كردإو ىء اطوبرم هدسجو باببلا ىلء هدب عضوا باباابناج
 مف ىلع لات اةليحخلا عئطصم لاذر (ىعلا) هي زايد اد ثادوخو عون عنو زاس
 ابرمتغن:لو لل تؤلبلا لاذ لاب ر سغنو ادد عت ءاعوباءونأ

 ىشاقت 4 تاصح فيد الاذو(ىنعلا) ميدو

 هلبخإل ىونثم لك الاةرثك ةحابخ اذه هايد

 | ماناذاف مهبول ى ةرقمشمىدو .اسينلا لسهأ مهي
 ةنارورد_ثيوخ إو ىونأم بارا اوى اذا لحل ابنمةديدعرو هب لايملا ماع ىف 4و هأ
 يالا نمابلا نهى هسمنىأرامل(ىعلا) م دير مدرملا جاتنائجواو ديدوج كاش
 | سفئلا ل اذ يف هدجو اف هج اس «أضفل ناكل جاتحماذكف رخل ادلاذنا ل اهاو ةءارخ ىفوهو
 دى لو ىو:ثم طؤفنىم+«ارئارءابلارسكيديرب تا ىلع طوغت
 | الاذ(ىنعملا] «بارطضازادش هناودث درب
 نيز و شورخد سدءاروانوردئازإو ىوئثم هءارطضا نمانونجل -ةعالبر اصف ةساضلاب

 اهنوكلبازتلاب اهرتسنكمأامةحاضفاذكرم (ىنملا)



 رحم: كيمتي وسن ةثاميفأ هلوج ملح ادا ببستنأل
 او اين دلاف مضنفيالثل عمطلاو صرحا نم بالقتال !لفاملا لف هلك لكي سنن
 ةيضلا لاذ( ىدملا] يميبمو-تآدوسنبا مروخ كورا ديزارتدبعاوخ فك 9 ىو
 ىنالةظفيلا نم عفأ ىلمونلاءسغتل هملا# زن ءةهبقلاةلاحلاهذهىفهاسىأرال لاق
 ءاتعمهدجو ماكتم سفن عراشم لعق يريم بتال لاذؤو مهل! لواتثأ ب اجلا اذسهيف
 ءانعم(ر وبث او) رو انور تارفاك هكناانجتآ و زوبم او اروبث اودزيم ناب ىم وغلا
 لوم فيضلا نوكساو(ينعملا) كلهاو حل الها لونا ىأ المل اودو روبثلاوعدأ
 اروشنلاموي رانكلا لاادك ىكلهاو ئيكلهاز يح الها البال جاع لخادم
 لوقيدل ةكسئالملا بيذعت دنعرقلارعق قرفاكل !لاجاذكئأ روكرعترد ضمن ىفو مهجيف

 ديدشتلاب(اعيضاناكم !.نماوعلأ ذاو) ىلاسن هوق ىهوناةر يل ةروس ىف ةيآلاو روب
 مهي ديأ تنرق ( نينرغم) هل ةفص لص لا ىف هنال ناكبم نم لاا مو ممل ىتيضيا .
 اوعدنال) مهلل اميفاك اله (اروبن كل انهاوعد) ريثكتلدب دبا لالغالا يف مهنانم أ ىلا
 اردسوهو نيدلا مضلاتىسفن الا فو نيلالج ه١ (اريثك ارو.ئاومداو ادحاو اروبثموبلا
 بابرا (ننرغم) !عاوومتابلغو ايدل ذالم مىيضي صرحا ناكم هان قفانماو رذاكسلا

 مول لامي ءاك الها «اليو اي لامللا ناسلب اومظت اطيل ينال الا عم ةين اسفل
 رظننم وف ىو ها برغلا بقا مه« دكعسلأ لافيكذلا مك دعنسا نم مهب

 اذ ىفأي ىتمرظننمومن (ىنعملا) م رداناثتاكردجاران « رس بش نادوُس كوك
 ارظتنمىأ قوفرىلا حانفنالا ف بلبلاتويصوأ كيج مهلا بقرتمىأ سأرلا ىلا للا
 (ينعلا) « نان حاررا سكميهدنيسنات ىنأكرا ىربتوجو ا دزيركانإل ىوتشم ب ابلاهتخ

 امائؤلماذك ادبادح أه اريال تحج رخو سوغل نم مهسل !برج كبره يفيضلا الا ذىتح
 دردزا ديهر ردنادشزاب ٠ مكسءزوكتسرابس هنو يوت نسبت دج
 لاذ نما فيشلاو بابلا لاذ فنا اهريصتخا ةتصفو ءسق فيضلا (ىعملا مفو

 م نامومرب مالسسلا هيلع ىيطسمد دك ةرمجردط مهلار عخولا
 ارهدياشك لابخوااتثدركتاهياردوخرإ» فيضلا لم ةرجغا بإ لءوورا# هللايل<
 لاذ ىرالىتح يفض مال_ىلا هيلع ءافن لمحو ما شل غر تب

 نالبدأ البارا به ذي لب العجن هبتعابق نمنركيالو بابل ان لابخو وجو فيضلا
 ىقطسم ف ىم مظع قلخ ىلعل كلذ او ىل اهل وذ بحاص هال ركلا ورا مالا هلع داع
 ألو يلعمتلاىلص طصملا (ىنملا) يدا دمارواارماركن آيس ود اشك ارردو دما عصا

 ةاوهواشي رط قي رطلالسض ىذا لاذ ىطعا حابصلا تقو باسبلا تذو سلا تقو



 (ينلا] هالنبستتآراسمرشد درك نو ناس مدا تكوداش 0-20 مدام
 خاتسكة يردي نراه ىو الم نركيال نبال يتح

 9 و بهذي ى يرام قأي

 انو
 لاتاذملوةيراتشلا ليذلابدارأ ,اوتحتو فا يم ةيسراقءابلا خفي ادبأ ب سعلو

 ىيالفا طز (ينلا 5 ةرطاندا بدون درب دنكمدبشت

 0 1 'كلاذىلءاهئانرابغالانيعأ
 زاذادزيترردق « شيوخ ىقلب ارمصخ دنيا ىوشم لائاذملو
 اديراو لاذ نمرثك [هللاةزردقو هلع هللا باج نال» دعوه ىذلا همسخ ءاررال تس (ىنلل)

 دك مردصم (هللاةغبس) ةرقبلا ةروس ىلاغتدقالاقارركم ناز نسنالا ناول تمت »
 ىلع ءرئاروهظل ها لع سأل ارطذ ىذلا هنيدا مديل آوذقيا انغبس ىأر دعم لعفب هب سفوان آلا

 قيمت ىف:راشالاو دلل ملاةنيلالحلاه ا بوثلا فخ
 ةريعلاامغاو قلما هللكتياهف ةريعلا سيل هه ةغيوحو#

 ان بولقلا ظو ماك الاب مايقلا قيقوت هللا ةيغبب

 رارسالاقحورارسالا ف شكو راؤالادوهنا "هم حاورألا لذكر قراوعلاب فراعلا قيدصت
 |ةبازأا انة غسل ايسمنآ

 ا ا مسعر ار -الوتسح مظعرت أ اهلونعلا
 لافقدث دح يح هلبسل ضو ئث كالا لاس لعوةؤبنلادونبلو -رئارظن دحأ لاناذ رانكلا
 هللا ىلس طسملا(ىنملا) «شرشامر ف دوب عئام بلو شنش ل اوح أ ديد ىفطصمو ىوم
 ملاذولو ىلا عت هللا مأ هعنام ناكن كسل ل ى4ةعتاولا فيشلا لاوح | ىأر مسومبلع
 : دك انإ» ىوتنم امي رط هطعبلو بابل تفي
 دا اىتحافي رطة عقول ظعتلاو طبمملا لعق لبق هاى ( (ىعلا) مسمر دتشف

 | تمكح كلب ىو مهلار الن اى وقول ىأ الن الاب عمي الة ملا 3



 ١ طفلا !

 ةيمل| ةمكيح وصلنا اذء كل (ىعملا) « نانجواارثشي وخ دنيبباتهناعنكم ماودوب

 اريالولوىدتوف ةاشتلاوةابقلابىأ اذكه هسفن ىريفيضلا ىتدهاملا قلام ماب تناك

 « ةويكرابتا هكاتوادء سال ى م ةمالانمةمملو ىدتهاا ل ازكممسشنا

 وكس ىنعب ةناعا نوكست ثاوادعلا نمريدك (ىدلا) جدو ىرامعممكاهبارخ سي

 ديف رم انديسر ا ةرام نوكستتابارفا نمريثكو ةنواعم نم ابلا و ةرادعرهاظلا ف
 رض عضوا ىدتهان هللالوسرب كتفيلقأ همالسا

ىارو هلام ىلع يأ اما نكلريثك بارخ 4 لس هيدس ىلخواو وادع
 هي ارخ ناك ت:> اشف 

 شيرددررآ ادسات ٠ لوشن كبار دحإ -ريباوخ ءءابإل ىومدامالا هترامعل انس

 باش ف اهرمهئاد ماتابلوشن تيبلالعأ نمدحاو بهذالضيضلا (ىنعملا) لودر

 3 2 ع الثا لو هيلع اى لوسرلار وشل ثدحلاب رامملاهماثما

 يش لهذا دكه شا لوسر راب (ى»لا) م تملاعلاةجردز 5 دنع و نست نامهم

ك طع لاقو ام_بتم لص ةسامتلاب هثولت مهلا نيم اعلا ةحر وه ىذا لوسرلاى أرامل
 ه

 انهةرهطلا ّيج (ىعلا) يشي وخ ثسدايارهج ميو انو شبب هاضنيا ,طمتاراس

 مسجوام ناج ادخ رجب زكتسج ىىسكرهإل ىءىدس هعيج لسغأ يح ىلاذقو ىدنع
 اتماسجأو انح اوراهنم اشرالئات طنوماةتيبلا (لهأ نم دحاو لك (ىنسعلا) هارت تابر قام

 «ٍلدراكن طغني ا تتسدراكو له ونار يوحنا وشامل ى+ «افواناب رقثل نوكت

 راكوه سلو كا ديلاراك ب ل -الا اذهل انئافاد كدملا اذ مههتبالوسراب (ىنعلا)

 لمعلا اذه لو ديلاكح راوجلا ةزنمت كلت حررلاو بلغنا ةلزنمم انمتنأ ىنعي بلغلا

 » دئاوخرمم قحاز رع كلرمعل ىو كويشم هيلا ةغبطظ وو ه سيلو ديلا ةفيظو
 كتايصىأ لرمعل ىلاعتةوقب بطوخن نماي (ينعملا) يدلاشتىسركريودركهفيلخ سب

 هللا لان ةلاسيرلا ىسركى ءثليصقو ةفيلخ هللا كلعج كن ايحيمسقاو رمعلاب ىاعن هللا كاعد
 هيلعتلغدال نعلامشب رمعت نوهمعب مهت ركس قل مجنأ لرمسعل رخعاةروسف ىلاعت
 0 زاكوتتسالخ ىارامإل ىملغذل ةخفلاب ةمشلا ثلدبا ملا مال

 يد ذانم دخ لجال نق لوس! (يدلا) «مبج امسي
 تءاسنبا كيلر مادنآت فك ف ىونشم ملصنئتىالو

 .لهأ نم لوسرلاعمسامل (ىتعملا] © تبيتمكح
 اذهل ىلغةعاسءذه نكن ةص#اجلا اهومتلت ثلا

 نلون نيك هندوبرظتثمإ) ىم مكار هظنس ىسغنبالة تس ةثولملا باوثالاءلهتل_ هدا

 لوغلا اذ_هنأب نب رظتنمتيلا لهأ ناكذ (ىندلا) تسبح رارسأ نباء؟ديآديدبات



 قفاز
 روهظلل أت ىتح ىحوب جو الاو هنا وهلا نع قطني امو هم ىف لاقىلاعت هللا نال نوكيام
 تح يماز صان هارتادحا ت[ت شي دوا ب ىو ثم نوكستاما صفت ر ارسالا ءذله ناو
 باوثأ نمدوجلاوذملابث ادحالا كت رسغ لو ءءلمهتلاىلسومف (ىعلا) جاي روديل ل

 ءأيرلا نمدوئربايلوالاو»ابمنالا نالءابرلاو دولنا نم تيلو قمل ارمأ نم ةساخ فيض
 وتب ونث مكح تسهاهني رددكو وشب وتار نياك تفكيم شلدك ف ىونثم دبل

 لسفلا|لهيف نات ثدحلابةاولمملا باوثالا هذه لا 4 لأتفيرشلا هبلتتالا (ىنسعملا)
 بذاك امىرف ىلع ثيدحلا اذه في رشا !هبلف لوقو ةفعاضتمىأ تاق تانةيذعن ةمكح
 تاسواذه ميمالسلا ءءلططسم ناي نامهم د[ندركع وجر بنس ل ىًارامداؤفلا
 نيفاهن ىطصم# ثم اسنرد ملسو هيلع هلال .ىنلا تيبل فيشلا الان عوجر بس
 كس طمملا ةكرابملا هدم ل غي يتلاةماسل كانا (تسش ىمدوخ الرابم تسدبارواثولم
 .لسخو ف ف ضاو» ىذا نولملانيل اهلا ملو هيلع هللا

 هبتلاخوهللأ ةداز نمهاوتأ يمت ىلو هئايحو متلو يدوخ لاحرو
 ارثاكدددراب و راكةايديىلكيءار كلر فاك ل ىوتشم ةلاح ىلء وم ىلع

 عاضم رعب رك ذنبي نس> باج ىأ لكه 4 ناكربخإ ار فاكلا (ىنعلا] م« رارة فا تشكو
 3 ااوربغصنال ؛لر فاك فاكللات أى عزا ةالو ريم الب راس هللأو ءغ نخ
 .كءرمع نآتفك ا ىوتثم

 لع كة« #غنىف لات فيسضل

 بشلا لاذ (ىنملا) ميدي دبارتآى نط سم نائوردو ديودردناب لكم يزال
 هنادي ناك ف ىم هلرجر نانو لى طصملا ىارىرجلاوودعلاف ع رسأو لمت !ءاكي»
 اود ناك هللادب لاذ (ىنهلا) مي ديم شروداكدي وشى عم شون ب دوغ مهارثدح

 :ةهبقل |نيعلأ نا كح سئل بيط
 3 املا ةروس يف ىلاعل ةوف اذه ىلع دودي وهفلضسمديا

 «_ ديدبد شو تاردايزا شاك هو ىواثم مسهيديأ قرف هللادب هللا نرعب
 هركق نم هلكيم بهذ لاما اذه ىأر ال فضلا (ىنعملا) يدب ردار تاب ركككدوأ

 ارماك و رسو ورربارتسدودوا دز إلف ىرتشم ههيجاممبو رمالامر ةكرح هدوجو فر هلظو
 طئالا ىلع هسأر برضو مأرو ««بورىلع هيدي برمغو (ينملا) .هي ردوراويدربتفوكحم



 اقف]

 : شرنهمنآدركسص محروتاوردشو شرسو يب زدوخ انهت ا ىوتم بابلاو
 ار سو هيلع هللا ىسولاعلا !لضنأ و نسحأ كاذو هسأروههجو نم مدلا لاس ا ذك (ىنملا]
 ياورذحاسانلا يانايوكربك « رردعكع ج قلخدزاضهرمنإ» ىوتش» هيلعمحرو
 فيشلاوهو ريكلاراسةلاحلا كيت ىو هيلع تعقجا قلخاوةلوهم اناو أب رض (ىنعملا)
 ىنم يبي سيالث يامل اوركسلا ةلاس فان اورذحاسانلا !أ الئاقم انس الاو رتل ادباع
 الاذو(ىعملا) م ير ىاكهنيسربوا دزيس « سملقع ىنىا ةكرسسر وا دزيجإ» ىم ررش
 نمابو دصاب الأ ءردصىلء اضبأ برشو , لمعلا مب دعا سأر أب الات هسأر ىلع برش فيضأ|
 هكوادرك ىءدمسإ» ىم ةوسرو هللبنامبالاىلا بؤفو لاح اذهرتاءالارؤونملاختنأ
 كامزلا لاذ فيشلا لاذو (ىنملا) نيمو زج نيارتزا تسرادمرش ه نيمز لكما
 | نمأن حاورالا بأ هنا ىلع مالسما هيلع 4 ابط اخ سو هيلع هللا ىلس لوسرل ار وضح ىف دصم
 ضررالا ىلع دم لوقتوأ كلنم لتر اذه نيم اهلا بر ةقيلخو ضرالا لكتنأ
 ىشاوتتتنأفك انقلخ اهم ىوف ىلع كم «زج ان أو لكتنأ ن ماب ضرأب الئان اهل اب احم
 نم 8 يفورعأ ضامن ىلكم كون إف ىب لكلا هزل عستي نأ قئالل 'لاحلاو ركن أ أر ثابرل
 عييطمو هللا مال عضاختنأ ضرأ اءوأ لوسراب (ىعملا) يي ىوغو تزول امو زجهكا
 فازرلو راوخ ىلكذ كونه ىم ىوغو عجول زجانأو ةعيطسو هللا رحالة عضاختنأوأ
 ىلكت نأ ض رأ ايوأ هلا لوسرابو ((ىهحنا] > هي ننس ردو فالخرد موزجهكنم ه قحز
 قملا نم فئاغو عضاو نا لام او ةيئزيل اكس ىف ةيطوأ تانئاكلا دو هم كوكا

 ىنامز رهط ىم بلا ىفإنأزواهتلإ فولي ؟نيتالْملا حلا ىفو «زجانأو لزلزتمو ىلاعت
 لع نامز ل كف يشلا كلاذ(ىنعملا) م تاهح لبق ىاكو رمرادنء؟ ه تام-آروردرك
 ىأ اهللامو ابنها ةلبقإب ارنتعملوغي وءاس«كل1بناج ههجو هسحويىأءامدلا ىلا هوجو
 مرادنتكإ ةطسش فو اهحولمأ ال ضرالا لهأ ةلبقةروصلا ىف تنأ .ءاممايوأ ليا لوسراب

 هيفاموملاعلا لبق تنأ ماي ق!وأىندما نوكيف نما ةبقلا سدارملار (ناهجهبق نيديور
 «دبيطر ديزرلب نريد -زنوجإل ىم نايصعلا ف قرغتسم ىفانةلبغلا هذول اوبرشل أ ال
 بارطضالاو لزلزتلابدحلا نء جرخ فيضلا نأ ال( ىنعملا) هي ديش كدوخراكرد شا نطص»
 همحرتلا لا هذه مسو باع هلا ىلسسلوسرلا ازا بارطشالاو ناب .رلا دماز ناكىأ
 دادودا_ثكبشاهديد و« .اوذب سد و دركسسسم ى شنك اسطب ى وثم هبتاج للا هيص»و

 هتلالو هر مث ىأاك ارداواههةءاطعأو منيع و هلل داريثكو هنكس (ىنعملا) يشتخات
 ملسو هيلع للا ىف ناكمال احلا ةيتج-« ذود اطعأو فيضلا باق نيع لسوعيلم هللا فه
 دشوج كلغط ديركنا:« نمي ددنغ كرا ديركسانإل ير لاتاذهاوهعرضتو هئاكبااببس



 |راغثالاو رغزال تاس .رئارض ثلمحضن ىج .ءاك .لعفي ) باصسلا نا مادام( ىنملا) يدل

 زيتس ليي ىأ بلا لففي لاتك اس لفل مادامو ناسغالاو قاروالان يري و

 اذكقو ببلحلا هتعش م ىطعأو قادخر بذات رشطلا كببلاذا ضوعالباناغ ءاكتالب
 هللا كسها لو سرل ةماماوبأ لاق توكبي ناذالا نور خيو ىل من قالا هدابع نبدا ةداع ترجح

 مكن ىلع كنثيطخ ىلم كبار ثم ٍلرلنا ل كليلء كلها لات :اًضلاام لو ءباع

 ب 2 وح الايثادل
 امءاظتناراهماظن ىعي اهدامج ىأ .ايندلا نشا (نسلا) هبا ,

 امفدحأدا زينا سهلا ةراوح ىنانلاو باميلا ءاكي لوالا ناثيشل! نها ولهأ شرعت بيسو

 راوئارربلاا.هوناطيملاناذه هتشروداذ كسى أ نيه سانلا كاهرخ آلا ىل_ءا
 |ةبك ا( كنيع لعج ا ىلا عت هللا فوخيو تاداعلاو تاعاطلاب امهج شما ىنعمم رضا يمأ بان

 ايفل ارارسالا, ضل ابنيزتي و لامجلا :دهاشموبلاسولا ب رف واهل سهتلاةرتمل بلو
 ضرعو مسج ىدباك_« ربا 'لاشاو ىرهمزوسىدونرك ذو ىوتم ةسيهلالافراصللو
 ضرغلاو مسملا نركب تم باصسلا عمدو س علا ةرارعن نكيرلولو (ىنملا) يربط سو تفز
 باه-لاراطماو سهلا ةرارح ب دس اهءامنر اين افا ىف تاناويطاؤشن تان ادي رفوام حج
 (ىنلا) يل ساب ركتياو دورك« لصضراج رهنارو ههمىدبكظ ىوشم
 نانالصأ اكبلا اهي ةرارملا هده نكت مولةىب رآلا لرصفلا نم لك اروم_ه«نركي مو
 اذوسإ» ىملاة اذهلول مالا ىلء ف وتم هريغورصشلاو رسأ ب اهعلاءاكي و سمشلاةرارح

 اكبر سمنلا ةرارح(ىللا) م« نامدشوخارئاهجدراذ ىمه دوج هتاه-رباةيركوروم
 ااررئع بات 13 ىرشم ةفيطلةوارطو انبح انخامسجمم اينالا لسان اينالاباصسأ
 لّقعلا سم ثنأا ذهاب ل سمات (ىندلا) « را دزورفا لشاربا نوج ايمثحو رادزرضرح

 هربا



 ع

 اكسام نك اضيأورؤنتتودادرت ثاشاب ىلاىلىع-لا بيس ىسولالا ثلا ةرارح نافةرارحلاب
 اهرثاو عو هلابك ااهانعيزورفاك ا نانعوم لاب كس (ولمشأو باصسلاك كاثبع
 ةرارحلابكمع سوم ماو هتوشر * نماك ا. نكن علا رؤئمو الم ثم عم دفان لك ذاذ

 اي رمل كلبلق نوكي و إبر لارونلارامئأو تو ةيملال رارسالا تار هظنلال دوجو ضر أل عشاو
 'هك ارينانكآروخ مك « درخ لفط توج ثديابناب ركمشح  ىء ضاب لاك
 ذأ ءايزيهلا كاد لك [لظو رمغسلا لغطلاك ةبك ابيع ثلمزاللا . (ىعملا

 م نازخو تسير لربردناج اشو نازا بشو زورتسبكرباوج نتط ىم لوسولا ة يجو
 لك الا ةرثكو ةيهانرلا نم ةيهاقرلاو برششلاو لك الب ىأت سكراب نقي ال ندبلا_(ىيعلا]
 ىو ة-احورلا نا سن بم -ةيهافرلا نافارا موال هقاروأ ارث حور نس نوكي برشلاو

 ىأ مسجلا قو ىعبا دوزفارن ؟تساكدياسنبا ه دوزت

 ىأحورلا قروالب مسجلا ةيعانر (ىمملال يوذلا ىلع ىنعب (دوز) ىفنا :
 هذه صمتي قث اللاو كا مزالا اهوا يلغاذكس مالا ناك اذا اهفعضوج ورلاةردقالبأ

 ةبنامو رلا كلر صقل براشم او لك_آلا نم رفا ىأ حورلا كلن: دابا اسقن نان ةيهانرلا

 سأل ثتما(ىنعملا) م نمج لدرد ضوه دس ديور بونت لريزا هد صرت هللااوضرتا ف كم
 درك ينم كلكا ذه ةهانرىأ قرو نها ضرقأو هقااوضرفأ
 ةضورغلا (ةالاااوبقأو) لمرماةر وسيف ىلامنهللا لاق ةيملالا فراعملاو رارسالا نم
 محسن مت هنمرم ينام عايش !مايف ىلرك ذام مهلع شب ثال#تا قرغلا نءلكو

 ىف لاملا نم ضورمملا ىو-اماوةفنتن أب (هفااوضرفأو داك لاارن و) سملنا تاولسلاب كلذ

 هجوتلا ماعم اوميفأو نيدللا مت لافنمل الج ىهتنا بلق بيه نع (انسح اضرم) هللا ليدس

 رك ذلاقدج طوظملانماهرهطت ماضل اذه سذنلا اك نايتاو مكسفنأ ةلكراوت آو
 ناش -الماسقلا اذه محرلا ةلسو فيضاائرقو مح .رلا خس نم انسح اضرف هللااومترفأو

 | قفرلاو ارا دملاو قاخا نسمي: اضلا ليبسيلا مهوعديو ريخلاب بل اغلاو ىسغنل اقر
 برلا عم بلل ررضح اهماركسصاو ةيغلناودب رمدل ار اوم ا مارك اوه فيضلا
 تنتةمغل نيزا نكم كد ضرف و ىملاقاذدهلو ص الخالا بارتقر كذا ماعملا
 ةمقل نم صقناىعياشرنهللا طعأ (ىنعلا) م تأويبعالد خو

 تعم« دذأ الوث ًارنيعالهحو كارهظي ىج .غرفيلةقا



 هدنك ى اخ نوح شب وخ نيكرسسز نثإو ىوثم قي ا هللا لا دجوهو رش بلق ىف طخالو
 | لك ألا سالساملاةساهنلا نول تدسبلا (ىنلا) مي دتكى الحا دو كشمزرب
 ليج امال نمو !ذاددبلاىنوزالسيألا لاووسناا دفلاوثلملا نست برشا او

 او ةيناجرلا حئاورلاب
 ذأو احلا هذه ىلا د ل سواذان 0 م دروخ
 م اهأ قح ىفتازئ ب ازحالاةروسفةيآلاو ارم مكرهطي نم
 ىنلاءأسنىأ (تيبلا !لهأ )ا منالا(سجر .رلا مكن ءبعذيلهللاديرانا) كاع هلوةىهو

 «(تيبلالهأ) نيدفا مهن لاتنيلالح ىسهتنا(اريمطنإ) هتم(مكرهطي و)
 (ايمطت) هلالجو لانج تاس ىلدتروهط بارش ثودحلا ثول نع (مكرمطي و)ة دولا
 اذهبراش أو هد فيضلا بو .لو هيلع هللا ىف هللا لوسرردتان ىبتنا ثولث ءدع نوكيال
 لهأ قالخايىاضيالو ةساضأ) نموجتيالبرشلاو لك الاةرثكب نتعالىذماناعينصلا
 طفل اس فعال اج تاكو لوسرلا أو ازمخ تعتطمةمملافانتديسسناف تيبلا

 ذا راي لاقو هيناج .ىلع مهل امانا دعب واواك اذاهدالرأ ةوع اهرصأو
 ا نم لكن أ منام تشاو اره مهرهطو ىتبب لهأ نم

 2 3 0 ا

 1 تدمع مساك تا تارا ودوم

 «جالعرؤفني زاماشاسنو ه جارضىورادوتسمركروناط ىوانامدينوكت
 مقتل لجأ نم لاذ برعشاو كلج از عفانىأجازملاءاودو راماذهلك تل لوقي و (ىنسعللا)
 جال جالءوةدمال مف[ ءافراماءاذغلا لك لومي و ساو ولاثلسو بوبىمتجال_هلاو
 ةردقلاو ةمعلا دحتو جازم لا ىو نوكت ىت> جالعلاو عفتلا ل جالب ارشلابرسشاو

 معلا) #تدهوسا شف 5ثسدرا كرخ غو تسدك منتنبا

 ما يذلا الاذوحورلا بكم نديلا نال ب اريشلا برشاو راملاركسم 2

 | نوما ن مريخ ىوهنلا نءوثلا ثي دا ف دروامأ كل لوي و بوسالاوه كلاذلندب
 كر خ نادركم هو ىو هدؤمتامددب لك طعأ لاقامأر اهيقفراة ثاني طم :لاتامأو:
 تتانالو ظةيتناطيشلا هل لرغرو (ىملا) مناع دسدت[ل درو غامدرد « اخ ديك[شيب
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 ىو كما د قأيور رشلاو ام اك يلع ىثأب الا ءهرهغتالوئداعو كعبط عج رو
 /ودزآ هنو دويدنآ اهدي 8 ىو ةعيبطلار

 أرقي وتادبدهلا ذكي كيني ةئايطإب ثلا ناطبشلا الا( ىنعلا)

 مدآللاقربل او ةظنما ةصقف اضيأ مغلاو عجولا نمعفنك اذه (ىنعلا) يىدنك

 لاقوناطيشلا4سو وهوه ملل ةرو-ىفناطيشلا ا نع انب رانل ءاكح املا له مال اهيلع

 هذه نعا|كب راج انام لاق فارع الا ةروس فو ىلبي ال كامو دلما رص لع كلدأ لهمدآ اي
 ىوتثم نمسانلا نملاكل ىف امهم اقوني لاىنا نمانوكسنوأ نكلمانوكسنأالاةر وتلا

 ءايلا نوكسوءاهلا تشب (ىه) هب ارتاجلوا دصي شب ولزو ٠ ارثارهو ىعىمدر[ش يبو

 فلات نم (وا دعي ) هليعتت دنع هطبضل سرفلا فج مضوتتل ؟ىهو(هشي ول) بلحلا ين

 ناطيشلاو (ىمل1) سرمااةدهاتىلء ثم ءاغتلا ىنس(ارتاجا) ةش

 لاممت انايرلا نممغ هيئه ناجى ه ىهكا لوغب ونا لا ةبلجلما دن أبا

 ىأ ةموم نعت نورغمثله افشل عطع ثيل( موإ ىفاسفنلا ل هبط هيلا لب عام ىلء كل ديو
 مسه ىمءابلوالاو ابينالا متن لكس لوبن و ةعوننملاسواسولاب كله اش ضرب

 كما ثلءعاشيأ( وعلا) جي نواوزع ابك كتسدياغان و لعن تورد صرخ ىابلوج

 .- لعنلا تو سرا ىأ لوبمملا بوغرملال مالا لثمر م الارفعا كلب ري هت ةموملم
 هيلطتة توابل اكسس ةلدرخ ىراسب الىذفارفع

 :كاجر لع ناطيشلا
 ؛.ل سرغلانذاراه بلا كساس ىلا المنال: قب

 لاك نوال دافعا برخو بسكلاو صرحا بناج بصي و نمل ابلا ثيحب نم كنذأ ع

 لعنإل ىج الصنلحورمدقو لفه لجر ل ءبرضيف ةبهاولا نيهاربلاو عنج اب كمزلرو
 دوجو ناطيشل ا لن(ىنمما) هر اد شوه نيه منكن اب نكنبا و راكودردددرتنا



 || ىذقاثلا ةرماو(ىنعللا 0 كن كمذآو ىنرا
 هعقيئذلا لاذ عفت لولا هبا: صو مااا ذه نكو لو هيلع هلى ىنثلاءراتخا

 زا كءراكسملا» ه تكف ومو هعشتلات قحط ىوتلم يملاؤنوتملا

 ”نغواوشتذادزاو ىفاورلا عرلاو ىورخالا عرزلا ءادزا ةنحلا قارملأب
 (ينعلا) ىلا دا .هركةنرذ دنكمك م انهذزو هيج زدرادنوق دو ىزممالآلا

 ادع ل ركم ةتام نمو ةلبخةنام نمرثك 1ك« وأب تاطبشلا
 هنا ضرفؤلاهرك ةل#لا ىف ديد ثلا ىوةلا نس هت هتع دخو هتليد نيللا كاف هتئباقم ىلع

 (ىنءلا]« شددشخربنامزربجتدوبرو « شددسب بن ور بآدوبرك ا ئوتشم ةريبك ةبح
 5 :ذوا ارم اطل ئراشإبلاكىأاب رابط عد حاولا

 ز ةمالع ىأ اريح دج ناكت او ىلإ ملا ىف ىؤوصتولا ىل تاب رج نم هعنعو هركمم لاس
 تاوخيكروش مهرما هنآ .؟رابىراي لمعان يغع اى[ هيلع مدمس والصشي ناطيشلا

 بيبح لفم عما :ءلعج اناطي ل آس وسو نم خاضت ناا ذهاي (ىنءلل) مب نكراكو

 اوباحكسا نيذل او) ىلا عتهقنا لاق امحومب رمع آو ىروش مهممأ ٍآ أرقاو بح اصمو ابحت ل خو
 (مءرمأو زاهومادأ (ةالسلااوماتأو): دابعلاو ديحوتلا نمهيل | مهاعدالموبابأ (معر

 هلا ةعاط متون مهانفزرامجو) نولحتنالو ءين نورو امن:
 لقا ىلاريشي ىروش مهرعأو ىغن الا ىف نيدفلا محن لاقاكرو

 قطصمت وج مهداشرا ار منو اش اوكلسبل رجلا ىلا لولسل افزع كملاةدارا الذب

 هدركتمدوخنر هك -وفو هيب ارطغا انأؤا راندا ديكس ار نامهم برءث؟مالسلا هيلع

 بيمطت لوميل 4 3 تامر
 لاذاولمفييلاةحوتلاو بارطشالا نم هتيكس_نأس و ىرعلا فيشلا اذار اللا
 ناين ني“ .ىتاؤو ىونثم لمالا مترا فو تامرخلاو ةمادتلاو هل اريلتا ىف هنشن ىلع فيضلا
 فراس اورارسالا ءذهتانك (ينعللا] « بيعردهشتآ فاطلازادئام « برعتآدرادن
 نناىل_هناطلسلا لاذ فاطل أ نم قب فيضلا ىنرعلا الاذوةياهن كمتال

 .لدمتسد « دمر شلة عندش هناويدتساوخ ل ىوتم ةزيدم او بغلا ىف
 !تالاحلا فيشلاقرخل ادهاًمامل (ىنعلا) هديشكش زاب



 ومص" الاع ىل ار كسلا ةيترم نم هتبصس لسو ءيلع هللا ىف لونسرلا لغم دي ن كل نوذأا ةررقو
 (ىعلا) «داركباو 9 1 هك ه نانغادنا وسن .نك 3 ىوتم

 دحأ موقياك انف يجمع بئانجلا دول في
 تهوس نيزا هك ه ؟دوخاب نيه نكماوسنبا شتفك وف ىوتم مكسح ا ليقثلا مونلا نم
 نيه نامل ا ذم! يح ىنءيارفاملا نارعالا لاذ لوسرلالاق (ىنعملا) ه(اهراكو تاب
 بنام اوةثهدملا لرتاو كة يح ىندمتا ةلامع يعج انه“ اهاارسكمأ
 :نكمضرع تداج ثق ح دبش أك «نضسرد دمار هدز و رربب ف ىوتشم رومأ كعمانل
 الثاق مالكلا ىلا أر وفلا ىلع ءامفيضا اهجو ىلع لو هيلع هللا ىلس لو رلا شرف( ىنعلا)
 نوكي و سانثلا ىلع اد وئازيوكتل ىلاعت لوف ةراسشلا ةدامشلا "ىلع ضرع ا قحلا دباب
 |زامريسو موشدو ريب و مهدي ىهاوك نال ىع رهاشلا ىنمعديهكلافا دوت كيلع لوسرلا
 دهتأ اودشاالاهلاالنأ مش لو أ ىأ: داهتىطع أىتح (ىنعملا) مو نوماهتاردىته
 ىقنوك او ىنافلا دوجولا !ذلهنم تعبشفالاينالاءذه نم جرخاو هلوسرو هدبع ا دمتنأ
 ئداقزيلهدنيردامط ىم ةمتيضلا ايندلا ىلا بفلاب ةعساولا رخآلا*ارصصىأ نوماهلا لاذ
 ىوع دجال ىمل الاءاضغلا ىماقزيله دقن جخ (ىنعملا) يب لبو مق اأرعدرمب « اضن
 نأ انمزل نسحلال اهل ايت اس1 ىنعب( لك واق مكي راتبسل؛ )حاورالا ل امل ى اهنلاق ىلب و تسل
 برعم ىسرافرا دلاو بابل ا نيدامرسبك_ايزيله ىلا يرهوم ا لافم بانر ار 2 1ذلا ذىلع نوكسن
 5 .وتسدوجئام لوقو لعفبو تاسقم ازرار وك ىونشم زيل اهدلاعملاو |

 أو انل اوقأر نا ه2آ9نمء(206ىنْلآ لاذ ول حاو رالا ماع ىفانل
 انااونأو ءانلقام تشن :

 | ىهاوكر هباماكىف » ميدزنتى غاقزيل هدرد هج
 تريل هد ف بدس ىأ نم صو محلا اذه لج لاين دملا

 :ةداهشلال حال فلا اذواانيتأامأ اذك اس تاكسس ىمع
 تأ ال (ىمملا) يميدمتا
 ززتىملالا
 نمل تقلخامو) ىلامتمشالات ةءاطللو ع ىلاعت هال رنا ةداستلر هللا ةبادحوب
 هو ءاكبزتداهشهدىئاب بح هارى اىذاةزيلهدرد دنجإل ىع(ثودبعيلالاسنالاو
 4 مهلا طعاردأ ىذا 'زياهد ىف ابو, نوكستىتءىلا دهاشا (ينعلا)

 "نك هرن.ك اناني دبت او نازإو ىوشم حابصلا نمحورلا سمت
 ,ءد |يةدلاىلاكب اونأ ىأ انهىلا كلوءدبدسلا لاذ نمو (ىنعملا) وت
 ندب ردجاجلزا» ىرتم دانعلاوؤتعلا نانالوىأىرآهنومريدةتىرانو
 أ الربو كدانمو لامن م بهلا نمو (ىنلا) «ةتسب بلو فك كت يلا



 3 11 ةينا دحوب رارقالا نعل تغشو
 عي ميس نانا دبط ىهي كل ذعمدهتجا نانالتاع ىهسدق ام رح مرح لال الح لح نم نكلو هل
 م ديهر ىهاوخ كن ياهدنز ثىا ىه وكت آى هدنونان ظىم اداوح ىمم كلذ
 ”اجتلاو صالحا تنأ ا (ينملا)
 ورك ذا لاق نانيوساما رضعن نع ىدر(مكسسرك ذأ قورك ذة لغ) ىلا عت للا لاقزيلم الا

 ءافصلابىنورك داو صال اب مكز ذأ صالخ الاب فيك ةاوتاسحالاب مك .ىز ذأ ناميالاب

 ءاعدلاب ورك ذاو ةعاطتسسالاب مكرك دأةعاطلاب ورك ذاو ءافولاو رصتلاب مزذأ

 «زاتبورا ذكي تسراكئ مز ب إل ىو ةرغقم ا مكرك ذأ ةبونلاب ورك ذاوياجالاب مكرك ذأ
 بجومىلهدحاونايزايندلا فلمعلاو رثكسلا (ىنعملا) جي زارددوخربنكمارهتوكراك
 الهعتسم امم ادأ ىف نكومتم اطلا ىف هفرسافاللةر علا لك اذام ةعامل اهله اه ةعاساسنادلا
 ءاوخإلل ىوتشم الكشمالب ول فنىلع للملا ريسَملا لمعلا لعشتال ةداملابئاطابو
 ةنسةثامىف تدرأن ا (ىنعملا«ناهراوورازك اويْسنامانبا» ,ىهاوتو لاس دسرد
 هللا لاق كلص الخ الاهذزن ملاذا ثناف صلو اه دأةكمالا دف حاوتام و تيرآداو
 ين يهيم عا (ةبام الااككشزعانا) بازحالاةروسيف ىلاعت

 الب ىملالا ضبفلا ىمةنامالا ةةبقحو نب هلآ متكلم ال بح ىستنا با ةعلا نم اهكرتو

 (ورشنارونربتسا مهاوكف ورب قابس احن 1نا_ج لاغاذماو ةطساو
 نملايلارو ول ءانهشرهاظلا ىلا ذا لاعقالا عييججو موصااو* الملا ناناس اذه

 مذله (ىنعملا) ييداةتعازاتستدادىهاوكمه هداهجر جوهزوروزامتناال ىوتم
 ضيفل البقمي لول هلالن ل ابلاداةدعالا ىلء داهم ىطعتاضيأ داوماو محلاو موصلاوةالصلا

 الرومي دعو تاكز نا » .ىوتنم هتاكرح نمل ذ :مهاذأوأو مهاذأ ال ىملالا
 كررةيدهلاو ةاكرلا هذها ذك (ىسملا) جدوخرسزاتسئدادىهاوك مه وه دسح

 ىونثم هرماوأ ىلاهدارةئاو هللا ةبحمىلءر ع ثءاهؤ ا دأر هرس نم :داهتىطعت اشيأ د1

 راوملا(ىنعملا) م« تسار تشك اعتابامناهمىاك تار راهطا يف امهمرناوخإلا
 مكعمانربس نيتر ابك ايالثاة امي دص ةوكراهمطا لسالر فأسأل رخل عضو وماعطلاوةمعتا |
 ذيول: انس ىله ل دتانتي اعرئعي ةوا دعالو دسح مكسا انيف سيلوءاق دسأ

 .خسهدكلاءاوكدش» سكش يبو ناغمراو اهيد هو ىمنملابلاناونمرهاظتااولات مال
 تيس لصلاة ادا دقوا واهلا نا (.رخ

 ةانىلاعد شوكي سكرا اك ده اوةوادعلاو ضغبلا نملاعب



 توفلابوأ لاملاباستالا فهيد أ لك (ىعلا) «نوردناردىرهركمرادتسسح

 ٍنركسسياماذه لي اوهارلا ل عفو لوق نمةراعت_-لوأ لعفلاو لوءأ نم ةراع:_-اوهو
 :ليحلاو لاملاب ىف لاا ذهام لزيةاذا ىأ فوج ىفارهوح ثاسمأ لوقب هنآك
 ارج فنا ىلع دا ده اسم اضسلاو ىوفنتلا نم ةاكنلاءاطغاو موصل! ني ءامضم

 نمار هوج ما ( ىعللا جب اوكودرهر هز ورواكز نبا ءاطساب ىوفقز مرادىرهوك ط ىع
 فخم قاكلا مشاوكن أ ىلع نالداعنادها ثموصلاو تاك اءذهوءاضقاو ىوقتلا

 عئرتي هيف امانا لكى رق ىلعو ولاب برعلا دنعو فلالاببتكت سرفل دنع: اكن لاوءاوك
 موصل ا(ىنعملا)  لاصتا دون كنادشمارحرد ه لالحزاىوقت دركديوكءزودإلا ىع
 برشلاو لكلا نم هسفن ظفح ىأ لالا ا نمءاقتالا لعف اصلا لال اسناد لوقي

 مارحلاب لاصت هل ناك ولو مارحلاب لاستاالو ليم هنوكيالمتاسلا اذا لعان عامجلاو

 هددزدبتوح سن دهدى ه شيوخ لامزاو< تفكشتاكز نآ قي ىملالخلا قنبْئشىال
 بج اولا دقم لام نم ىطعي ىَرلاذلاذ لاما ناسلب تلاتةاكلا كاتو (ىنعماجب شيكل هاز

 ىلعي هس خب يط نمىذقلا نالقرسيالىأ ن بدلا لهأ نمؤرسي فيكدعت جاتسمل هيلع
 دش حرج م ءاوكود سب دنكى راةرط رك وطئ نونمؤملا مهورغلا نم اني قريسبال ريغل
 ري وزتلا نع ةرابعانهوةفرسلا لح اليكؤلا يشب قالاوه( رارطلا) « آل دم ةمكعود

 هلع في لب صال الار قدصل اينكيم ةاكارلا ىطفمو مث اصلا لمع ناك نأ.( ىنعملا) ءايرلاو
 2و4 الا ل دع ةمكحم ف لوغلاولعفلا امهولهءادها درو رصف ارلاو ريو زتلاب
 ىونتم رئارلا وتب هتهادرءاطلا كانا ندا فَي ألا ع رشلا ةمكحم وامه داهم

 دايصلا انك (ىنعلا) # راكش رج ل يدوحو محرزع هراث

 اذهورورطلا ديس ل جاللب هدو ن مالو رويطال «دجح رم نمدرثن نكمول رويطال باارثن تا
 تهل ىوتثم ىفما|ىفب اونا !نم مورحوه نكل ايندلا ىف 4ءأاملسحولو ىقارملاللعت
 قةرملا ذك (ىنعلل) «ماخ + شيوخ هدركهتغخ « ماي ,دئارادءز ور برك

 لب ةصح اهوطعي ىتحدنولك أي الما سلا نالةرررم نْمماسلاممموصااةئسامء ايلا

 نامزاههحو ىلع اهدب مست بقارملا لكشر أة لارج ب ناب ىف ريما ديصلا لج الاوسفن تفعنأ
 اهعبطل مف اوما ديس ت ار اذان حالصلا !وفّنطناذه اهلا ىأرنف ايدي ىلع ةيئابانامزو
 دصٍملا و از ف دعي دج ناو هلك أماعط» رغطن أ مايسسلا تفو قاما لاح اذكم 51

 ٠ ار عوقدص ىزكن ز نط دبء درك ىمماوهلاكع»نيذملا ماوعلا دي لجال بئارملا لك
 لعج ةععملااوءايرل او هرج اجوعالا اذه بعسن م (ىدملا] هب ادءوصودوج لها ماندب درك
 ذلا ماوعلان ال مسالا نيوبق مولا له أودوإس] ل_هأ نم مو:ةئامارملا قبحالا

 هناددثكراد ايس تسع



 ىزلاعتط-١ىفارماذهاولاةحلاصلا اوأراذانملا هلا نم قارم ارت ىلعنوردقيالما .اوهلاكأ
 ىرزكوااكنبااب وحل ضفاط ىوت.«ارلا باعصأ ةفئاطكمو نطو ةرهشالابلطا 2 دايعلاو

 3 / ىنمملا] ) م دنكيم شك اي هلج رزتبقاع «

 وبعلا ةلسج نم مالا بقاع هللاريغل هتدابع عمم تحرةعسو قاف

 2 ىع موسوهقاموق دبشت نموءاهطصلاب هبشن وكل هيلع يونيو بؤذلا
 ردغ ىلع وبسلا تمدقىلاعق هتمحر ( ,ىنعملا) اد اررديدش ان كىرؤمداد ه ارردغناو
 ةلمهلا لادلا نوكسر ةمههتملا نيغلا مهب رد را كارلا تل شارلابدو
 ثيع قارملا*ابر ىلع هغلأبم ةبلاغ تجبر ىشغ ىلع ىتحر تعبس بسح ىلء عب ردامنئعم
 انام رهط هللا ةمحر ف ةرطقكس يل هنو رج ةبسنلاب و هفلاعلا عيمجماحأ لءءايرشا

 ارش شوك ف قم ردبلار زى لع ابلاغ نوكيارر وب هيطعتو صلا منا صاخملا
 فاقول هن زملاو, علا 6 اب نزوات حرم ادد . طالتخا

 ' قارملا اذسهاتطءاهتمحرو طالتخالا نمو ءةىذلا للا اذهىفءايرلا نم فارما صد

 هدو ثفاغارشيلكى رفغم هدر شره اليوئزامعك نو ىم ةلذلاو 1لايتخالا نمالغ
 ةيرافغرمظت ىتح (ىتعلا) ) نارغغل ارفع: رؤغلا ىرهوملا لاف يلام كب( رفغم)
 سآرلابرفغملا طيحاكم طي ىأ ارا يقتل[ [-مملاريكءارغغم نوكسنر بؤذلاراغغ
 اهنقييالررمظيالتح اموسقكوا اراقب مسمع طبخ كلذك يلم عضراذا
 ا ثا اربآكىلاعت ىادخ ندرك لايوارا ا ديلي همهبآندرك لابو ةردرادقم
 اس قو تاسامتلا مريح ءاملا في :نا ىف اذه يي ىلا عت ح دمآسو دةعرجال
 اذ .ءارهاط وامل او ة 2. ىأ اودع اهتمت أ رج ارش .ايخلا نم ءانملا ىلا عق هللا
 باو سمأريمأ اسم لوعشم مسا 1قأي وهيزغتلا امس نمفا :لاممضد سود ناك اذا
 ٠ لاعزا ديراسن ارب 1 ىوتثم روطم ىندمب لعاف مسا نوكي و صئامالا ناكما

 (نيسقتلا فظنب ىتحوهوأ ذهول دا ءالا (ىنعلا) ميلا, ثيخزا دنكا رنا ديلا
 مسح دركةرارباكد ثنانج ادد ٠ 0 ا »ب ىوتثم ةسايغلا نم
 .بف:دئانالوتمم فاكلاو ةيتضلاةدحول ءايلارسكي رلك_ءاملا نكس املا (ىدملا)
 ةساهتلاق اا |سحلا»ءامدر ثيحراس هنا يحابضرام المعتمىأ عئتالو
 شاشات ٠» باودر ردزلب شدربب حو ى اح هبلا ارظنلا نمدسح أ لكيف تح
 باو سلار ف جت دهدإ غلا ءاىلا بهذ أ لجو زع حلات (ىدللا) عبايات
 لؤأك ارهطءارهاط ةعحو نقل ءاملا لاذ ]غل همركنمءاملا كادءامىتح فيطالا
 م حس سس ع سس سس

 هلا



 اناا
 ىلا لسرملاءاملابدارأو حورل اجور مئاو يح ار ايتعاي ىناعت ىلا »املا كاذءامجدارأت هلاح

 اقالخالابتولئاخانءايلوالا حور باوصلاردع
 اقيطلءامهيركر هرظنلا نع ديعبلا# للاهل لعجأ ىنعيا ديم اقالخالاب ةفصتم اهلعجو

 ىماعل ا ىف اهتارغت_ سا دعب اهذرو افيظناره ملام
 لوغب هتاكرهاطلاءاناكوهئذلا دشرملا داشرأ (ضيفب حال ملارحب لح اس ىلا ين ِ

 قالا اهدرف ثزبعو تر دكت ةيناسنالا سوفتلاريمطت نع فهشلااهارتع ءايلوالا ح اورأ

 ٍسندنمءايلوالا حاورأر وطب ح ورلا حور مركنمىتدح ةمعملاو باوسلارحب ىلا ىلاعت
 .٠ ناثكنمادودماركيدلاسإلىم لاتا دهلو ةينا تالا سوخ:ل ارعهطن لحالة يماسقتلا

 ابحاسىرخ أ ةئسوأب أ ذىذاا«املاذلاذو(ىنلا] هي ناشوخ ىايردبىدوب امك ى ع

 | ىه هل لاتر ةودح [هلأس اذانارو ول ان ناكم لكىلا ىرع ةددعتملئال

 | ةردقلار ىف تنكىأ ناسح ارح ىفت نك است الب 4لاق تلك

 . مدنا الاب مدشامني زسحخ نمإط ىونثم ل بنذال نوةنذ نم بنانلا يبل

 تذخأ أرارهاط تيتأراهئانهنمتبهذانأ ( (ىنعلا) «مدمآ الاخ ىوس ثملخ مدتسي

 ناديليىادبباس نيه ىم با بارتلا بناج ستر را ا6طلا ةعلخ ميركل اةججر هن رخ نم

 اوهرسأ ىنعم'اهلارسكينيه (ىنمملا) ييمكوشنادزي ىوخزا تفركدك ه نم ىوس
 مكلمج أ ىتحب رشلا ةعيبطلا ثولب قتإللا لالا :كاساو نيسغاب نامل

 ةيهلالافاسوالاب هفاصنا دعب .ةرثكتسلا لاعمال يمرَع نم ىلولا حو رتلزغتاذا لوغبا

 ريان م مكس ابق لسغأ اولاعت ىساعلاب .اي لالا نآساب وأ لاحلاناساب لاق

 ةلج مريذي ردإل ىونشم ةيهلالا فاصرالاب

 0 0 املا نمدارملانانىلامتهللاةردق
 ىنال الاثما عجرأ نام نوكأ ال (ىفللا) يميورابك اب لسالساىوس ه موراجئازاب

 نيدوس فر ىلا بهاذينا مالسلا «- مهاراانديس لال افيظت ثعجر رائولمت



 سل
 قلد ىء ادبأ مرحال4الابابعزالومدأ تغقةىنال ةف ن:)!لصأ لصأ ىلا بهذاو
 لادا عش قاد رخأ ًالانعو (ىنملا) «ركذك ؟راب ده د مك ا. تعلخب هرسزاجض آخ كرب يكرج
 3 لب ىل اع هللاز سأرلا نمسح اميمغلا قلما ىأ ىل دل ذآ ىنعي شب واردلا ةقرخ
 ءانغلا ىلار_سأو ةب رشبلا ف اسوالا نمايراعاءنوك 1 ةةيظنةعل ىرخ 1: يم ىيطعب و
 ءايلوالا حاور أو: !لسأو عستمىلاعنا نان ةيكململاو ةبناحورل ا ةسبلأ سيلأو هللا ىف

 ماع «نيمه نمراكو تدنباواراك لف م لاهم انآ ب و لاح ناسلبامإ !ذكه زلخإل لوفت
 اذه ماودلا ىلغاضبأ ىراكو هةلن ىفىلاعن هئاراكاا اذهر(ىنعلا) هي بملاملا بر تسبب ارك
 ىلاعت هللا نم بيمن سيلا ذهو حالصلا ةهلخ هللا ىنسملاأ يبقا قامللا قلد تحرخأ اناك
 رك ف ىم عاطقنايغ نمءدابعل هتحر ل اصتا ماعلا نيرنم نيم اعلا برعنال
 ال اذه اذل نكي لولو( ىنعملا) ار بآكهمانراي نيا ىدب كام
 | رشل انيبم لاقو ساثلا ند مسفن رخدأ هنأك6 الل فرصتلاو ةردشلاو : دم املاو نغل | ىأ همان
 وكن ىنم رهام مئابقان نكيرلول ئابمتلاب هيلث ولت نسايءايلوالا حور

 ةردقلاو:دعاقلاو نفلاب ةيئاسنالا سوفنلارمهطتو داشرالا وتم نوةلب ىيموءابلوالل
 ديدز دير زى اهبك ىو الئمربمطتلا مهل ِزلْتال ير هاط سانلا عبج ناكلو فرعتلاو
 اسايكأ ها ا 1 نيه كور هدوري ٠ ىسكز أ
 جاتو سلفم لج نبأ ىو رمخ أو اوظ ةينالثأت بناج لك بهذي دحاو نم به الاية ام
 اعلا باطما ةقيرط ىلع ماهفتساةسرعلا فاكسلا مضر وكنا ىلع اريثك ابهذءيطعأ ىتح
 ةاشعلاوةراوطلانئازخ ىلاعت هلل مدح ء[آوألاح او رأىنعب ذخأ ىنعم قرسو
 م ىلاعتهف ىلا اولسيللب لاو دمتسلا ىلء اهرثنت ل ب اهيل الورارمسالاو فراعملاو
 ءاملا,ذخأ ىذلا ضيفلاوأ (ىن انو رىو ردبوشناب ه*سر» ابكر بدرب باي

 ملىذملاهسجولا لفي امم اوأ ةراضن قلب ووغي روشنيف ثح ىلع هكسي قمل ان
 أو دنت تلا ابنلا حو رلا ةلزتموه نم لم هرثنيامار وهطل!ءاملاةياشع هحو رىلولا نعي لسغي
 ىهانملا ثولب هنملاب همجو تولت نم ىلع هبكسي وأ ايناحو رماغواوشنا مهف برعشلاو لك الاب

 دريكنأبإل ىء ارهطمو ار هاه ىملالا ضيفلاءام نم هثأاب
 كتلمعءاملا كاذنارأ (ىعلا) ب راحجردارابو تل

 ىلع عقراذاهنا اهنم صاوخ »األ ناايىنعب هسأر ىلءلاسحلاك ل جرالوديالب ىهىتا !ةئيم ا
 ١ اذك اه دس امم ىلا !ولسوبو لامجاكنغسلا لمص هول نم ل#غي ثولملا ىلءوهايحأ تابثلا
 حورلاةبترم ل سر قابنلاحورلا ةلزنعوه نمتباصأ !ذاهحوررو وطلاءالاكوه ىذلا ىلولا

 لوكشلاو مومخلاو مومهل ار حيف قب نءل حو ىماغملابموملا ى ايلا هجولا فظنو ىمللالا

 هيف ىماعلاخاسوأو



 ,رتيتح هئيتام-ج عؤرار عشنا امم اي ىفولا حو ر نم ربعو هدو ةمسىلا لسوأو لاح اى هنمجج
 ةوططو املا ىلع ىشا ا4ل ع. هتينانهسج ىلع هتيتاسور ةرلغلوةروطمةرهاط اناكتحو ر
 نارازهدصإل ىم:ددمنمةنكمأ ىف ىروو نوكسلا ىف فرمهتي وقرشملا ىلا برغملا نم بهذي
 فولأءاملا ًءلاذدوبو فو (ىدملا) تانجو ,زديورورادرههكناز ه نأ ىو رذناو راد
 أو ثنيو لصديوءاملا ن متن "او دلك نال حيث لكامل نم انلعجو ىوفىلءةيذختةيودأ

 ة بتم ىف ناكل بود فولأ ءاملا ةبترجو» ىذلا ىلولا دوجو ىف اذك» نكاويستلا
 ةتاغورادوحوجرددوريم ه ُهنادرعلدىر هرهناجإل ئع ةناةنلاوةينام للا
 ةدحاو لكل ةردلك يور نعي بالا «دارأ باغلاو هولا هاسكي لدةرد كور( ىنعملا)
 ةيريشالاو نيججاعملاو ةلاعملا اراد جالعلملصحتو ومنو ْوشنتو رهلا ىف بهذ
 ناكنشت « شرو ربارنءزناميتيو زو ئوتثم_ءالابالا ةلام اهدهرئالرابي

 تانابنلا هو هاا نمءامنو ون ض رالا ماني النوكيذ(ىنلا) شور ىو ا
 حو لوفي اك ءاملا نم قرتو ةكرح ىأ شو رخرار حلا نما- نم سدي نم نوكي و راصمالاو
 أراد اجب هذنود ةفاطلو امتواو كن هث هس سكستو ىناوبحلاءاملاو ىرتمملارهلاكوع ىذلا ىلولاٌلاذ ورام بناج بهذ ةبماك اختك ن اكن ملكب لغو فيطلل ار دلاكوه ىو لك

 مملدلاو سرت الباوش يذلا ماستبالا يناكر انها «ايلوالا حور سو ةمرتدحش افشلا
 ىونعملا ناوبملا مهتام برسشلانا ثطعمو[اللا نعل ةبرشللا ضرأ ىف قي نمر *امنو وتنام
 ها شملاو قرنلا نء كل 2قكَكقر ىلا ديرلاكمه دس غل اولصبل قرثو ةكرح
 د هلاول م هو هلال لج نتيزا بكت ماعيطا قابلا اياهعر ةابح يناوبملا دشرملا حور
 اوهردكت دعب هاؤن معودلالح لج قس نمءامملا ل ةساناس اذه مندش
 ال بارطذاو ضابن ا فر هطاذ اهاسدارأ ناو غغو# ,ةعو هللا ةمحر نيبال
 :ردلاموج مه « دوشءريت شا هام امانوجإط ىرشم لاتاذهلو ىلع بالا
 .هنام'انلل قبيولامل (ىنعلا) جدو
 + ىكيرارب نطازالان»
 نالابهشطاب

 هيغل
 ساما ىفأ (ىعما) يا دكم دامو مدادئداد ىو اركعم_ضرالاى انلثم قباردكمنكورا دق

 ىذلا لاذ مياريقف تيقبو ريغلل هتبطعأ هان
 تكس( ىنعلا) هيدي زم نم لهم دديامرس «شيا . امرس ذعر ىماربقف تيفيانأ نكلنيرهاط مهتترملاولصيو اطمن خا

 هريهطت ىلعر دتالا زارعقف تمعن و دعو ديعسر ُثولمو رهاط لك ىلع ىلا سأر ىه تلا ةيناحورلا ةبوتعملا لاومالا نم ىلع :أامتشذأ ى أديم نم له أرادم اور دل ىطعم تنأ نءاي ناطاساب سوتو فيظن. ام سأروىرا د عمو ىردق



 ىلاعت هللا لوةبذ(ىندملا) ب سن روخوت مه « شئوخ ىاجرب ديوك ار ربا
 اردكللاءاملا لاذ سهما, تنأ اشيا قيطا لحم 1 اكاذباصما

 نائب ايفاسافارينوكب و هنرودكو ركع نم
 ا هَ

 ةبحلا سعر ةبحرلا باح مفولعلا ىلا ليلا نا

 ةدس>ولارل لي تح ةفلتخ قرطل هقو-اوتيرشا اة
 ههشوتىلاو سانلا وهدبل ارهاهل هنوك ةلاحة ولالا فاصوالا عاذنزيو «يةقرغتسف
 (ىنملا) ب شد رحب ىومشاراث « شار فاتخمىاوهارإوىع ىلا ءاشأ

 هدحالىذمارصلا بناجىلا هلسوب يد لمعلا ىل
 م تساعشىابكر :لوسفوكه تساياو ا ناج بن زضرغدوخ طم 5 ةدها

 ل :أةلوسغ انا في رشلاءابلوالا حورء املا سفن نم ضرغلاو (ىنلا)
 مشرع رع شخ كان ىو سدرك اب « شرف لها ل-غزهريتدو نوجإلل ىوتشم مكركعل
 لسه أ ىأ شرفلا لهأ لس اة نءةردكمو ةركعمءاسيل .ءاوالاح و ردوكستال (ىنلا)]

 لين ابصعلاو مرا نم اهركم ناك امو شرعللا :راوشلا بهار بناي عوج متت ضرالا
 تاراهطزا ه ناثكنمادفرط نازدر] رآ إبل عتانالاو ضرالا لهأر وجو“ انج نم
 (هنرك ةاسىلامتهللا لبق نم ىأ ف رطلا الاَذم قا دعب( ىنعملا) «ناثسرا وأ طيح

 ءابلوالاحورذتو ة-اجتلاو ةث ايما ةينتمارنوك لاس يأ يذلا ةبحاس أ ناشكنساد
 لعن ايلوالا ورق أن اهريدقن شرعنا نه سردي اراهطْلآ طنمبناملا اذهلقأت

 | رطشلا قدر ل عانوا ظفلو“ايئوالا حور ىلا مج اررمهش ىناشلا رطل قو انا ىلع لعانو
 اهو بكمساوهو تاراهطلا طيح :_تبمنذاش سرداهلوعتسو لالا
 ابوالا ةراهطن طيح ْئئلك ل اعت نالرظتلا
 !والاحاورأ تدارأ ال لوغي هنأكش رشا !لهال
 ةرهامل امنوك هلا تعجرو شرعل ا لهال ةفاظنل ابهاول تهجون تارودك |

 مهمسهفتو مهلررفتو سردتئثلكب طبخ ا هللا لبق نم ةب لالا تارا طل ا عاؤنأب ةيرشنلا
 م00 كتم تراس بك رتل ةينوكملا ثداوملا نء اههزنترءامسالا فاسوأ
 ىو مهلج سلخ ممتلا نمو (ىنسعلا) ميار هبقنابلاط ىرعزاو ء ارهجةامراو

 ن "انا ناك بالا لات ةسا دق نم مإ ةةىأركشتلاو ىرملا
 3 العدو يولا ان " نك يبلا لءو بارئاراكضالاو ماسعوالا

 اوم همسي لط يش كات هلال يق نمىفوحو رتتأ اذان قزملا لثعلا مادوأب و

 ةاعارمل بيق.



 ااقفأ
 ار ململاذانئاج ىلصكأ لوهجلاناكلا قرأ ماما لبالا ىف ةلبغتل ىرتلا اذكرو ةيئزملا

 انو ىع نارسخا ىف وهف نايعلادعناببلابلط نمو ىرمتلا لطب دشرملا ةطساوب

 ديت ممح اورأ ايلوالا«الؤهو (ىنملا) «لالبأ انحراكديوجر قسنا و ىلالتعا داي قلعت
 ىرتعا اما هناىذفارخسلا كاذب لطت ًالالموالالتعا مب طالتخالاو قلحلا ةبحاصم نم

 اذادناقوأرثك" نان لال. اسئحر أ لاق اهنم لهو ايندلا هذه قيض نم سو هيلع هللا ىل.لو سرلا
 نمءاسنلا نالاريجحاب ى اكل اقلاسرل سلبت ىلا عوج ءرلادارأر د دحالار حب قرغتسم ناك

 ةرشلا !مثبالطلا دانأو ةيرشبلا ىلا لزغتودو ملا ب لج .

 ةسيتسىلاةيريشبلا نءرذسلادارأو مهماسدزاو قاما طالتخا نم لئلاو لاكلا ءارتعاو
 كل ذكءابعالا دعب هبلا هسشنتعجراذ 'لجرلاحارأ اولاتمجناللالباءانحرأ لاق :ةيشللا
 ةيئمىلا اولزختف نيكسسمل 1! ةمرت مهأع دسا ةدحالارع ىفاوقرغت ماذا هتئرو لاع

 المي ندانأف ىناسورلار فلا ىلا اوهحوت سانلاب طالتخالا نملالم مسهل لصحاذا

 دانا اذ هلوءافسلا بلاي اج اسم بهما ىلا هجونلا للملا عف فو لل ةبح 7

 ذم » ليه شوخ ىاويشوخ لالي ىاؤ ىونثم وفن لسو هيلع هاف سسلوسرلا نع
 دا لم دعس ءاؤي نحو يقيطل هتوس نما. لالداب (ىملا) «ليحر ربطت ورب

 لج ةنذأملاو تو ضلا ىنعمبدول هعنتسسا مثقل لسالا فل بهصل نافل بحر لا لبط ب رشاو

 لهما ناك لو .ءلءهللا ىلس هنا ن وَلا رميءألسلاوةالسلا ىلاةوعدناذالاوبناذالا

 ليحرلل ل يطوهوارنل ام اممم نورغملا فيلما تومصلال سانتا ةوهدبالالب أية رمثبلا نم
 ىمهيتلاةالسلا ف عورشلابقاشعلا لعيو نمل جارعب بع ىتلا الملل ةرشلا ةسبن سم نع
 ارةسشاج إل ىوتشم قدما عمةلاكسو هيلع الاقل آدوَهسو ةرثكلاا لا نم عوج ةقيقحلا ىف

 ةالصلاى لا تقاذاف (ىنعلا) هي مالسديوكب يسنيزتعجر تذو م مابقرملا ندبو تفر
 .رلاتقو سلا اذهنمو مايقلا ىف نديلا قب ورفلا ىلا حورلا تيهذ

 ١+ نم حورلاب جورعلا مو ريسغال حورلااجورعجورعل !ناكرف
 مضأدق) ىلامعتتلالات عوشم الا السلا ف جورعلادجويا

 نملاربك اذان (نوهأس مهالس نم مهنيذلا نيلسلل لب وذ) ىهاسلا نحف لاقر(نو هشام

 دوصملاو عوكرلاو ةلاكسملاوةلءاها اذاف اين فا دويق نم تعطغناو هحور ترفاس داصلا
 ته ىف مهنيذلا لهآ ء لبن عجرم ةيوين دلاةلزنملا نمرفاسهنألع وثأئاو عوضألاو

 مناولايؤ ر تنولا لا ذل لف نيبتاكتلا ماركلاوةكسالماو نيتموثلا ريش

 ( ينعم ماع موفر ب تسطرسش هطساو و مالكر دنا تسلا هطسأو نوح لثم 11

 ثيلتملا تاف ماوعلا موف لحال طرشةطساولاوةاط ماولاكىا مالكسلاب



 عمل
 | رسكبلثل نان لامالب ةلوقعلا قئاةطانوكححردبالماوعلاو تاسو لال اتالوةمملا
 نواصيالماوعلاو ةاواسملاهبق طرتشيال يلا تشب لالاوتامصلاعسح ىو اتاوههملا
 مالسلاىلا ةحاحالو ءاملإءايلوالاح و رميبت ىلا ةجاسال لاقالث اسئلك ل ثم ال, ىنعملا ىلا
 لال طرش ةهطاولاو مالكسلا ف ةطساو لاو ثم انهن باجأذ حورلانر غسل نم عوجرلا دعت
 (ينعلا] عي هطبارزا ديهزوكر دثمتز ع هطساو قدور ىكرشن ؟ردناو ىوشم ماوعلا مهف
 ةملبارلاو ةطساولا ن ماجن هئافردنمسل اربغ ةطساوالب. راثلا يف باهذلا ىلع دحأر دقي م
 قلنوجانتح ماوعلاو لاثمالب هنوكر ديو ةطساوالب ىنعملا لاع نولخدي ر دثهسلاكس اوا و
 نام ةطساول مزالما4 انرانال الم هليل اكنكست لا ذان(ىنلا) هب ارعسطوتىكشوخ يشن ؟زان ه ارنرمديا مام هطساو إو ىونثم ةسح ىنعملا اع ماو دخل لاثلاةطساو
 ماوعلل مز الماهلاومايسثملا اذنهو راتلاك ىنءملالاع نال مال ! ىلع كل ددشر مل اوهيز اسما
 راملا“املا كريضو اهترارحدمتو راسا نم انسح كعب لعحتو ديغتست ىاعا,تنأ تح
 الب لس دئالثل قمل الاعران نع لبضع اس اما ذهانلثمو عاملات اذهانمالكو رانلا نع
 .ليلدثيآلوسر تماس تشك ليلخ نوح شن آرد دش ىنانن نوح ف ىوشم ةطساو
 اردغتال نامل( ىنملا) ىناوتن ىنعمب (ىفاتنو) هيي دأ ةينانث او ليطعت ءادأ لوالا(نوج)

 يذل دما لاع ىعكل ديالي لدءامو لرب الويل ا ناكل اكرادلا ف نوكستنأ
 قه عب لهاذلبل تسمح زا ىريسإط ىرتكم هئاموارحو ةرارح نم كلرهظيرانلاكو»
 نكلهنلا نم عسبشلا ( ىنعملا) سف دلاو خيسولا نيت( عسب يعيش دنا ط او ودسر
 نمعسبشلا نا بولغلا ل ءالرعاظلا نآه حَبشلا ملل صك ريما ةط-اوالم عسبطلا هأ
 مهداقتءاهولزيللا نمالا نوكيالعبشلانانولعي سئل له أو طساوزيخناو ىلاعت هللا
 ىفةئاطالا (ئملا) منج دري فطادب اشرد « نئل ها نكيل تةحزافطا# م
 .اطللا نومهمب الو نو دس الان دلا لهأ مهو ن ديلا لهأ نكمل ىلا عت هللا نم ةميشملا
 ةودقلاو لسكحصلا لهأ لوفي هنأك نيت ادا !ومو ركمل اري خوهو نمعملا باب ةطساو
 ةلطساوالب لامن ملا نمهذسخ أى عنو ردشب الو زيملا ةط_ار ىلا جات عس لا نولومي
 نوريو ماعطلاةطساوالب عيبشلا نو دححءايلوالاوءايننالا نمناسنالا فارمماو ةكئاللاتاف
 مبة-ٍوىنمعطي ردثم تيب شبلا ديسسلاق اذهلو ىلاعت هللارغاظم نم ارهظم ماهألا
 اراهزالا باج ةطساوبامسمنو للا لهأو ىلاعت هللا نم بلقلا حرذو ةفاطألا اذك
 بلثلا حرفو ةفأ الل اخ أ ىلع نو ردقي لو نيت[ لاو ضايرلا ىف :راملاءايملاو راصثالاو

 قو ةفااما مهبول ف هللا عشب ليطت اسولا ىلا نوجا ال ها لهأ نكلو و1 نم ةطساوالب
 موت ا ا اس سا ااانككال بنت هطساو لاس ةذوج ف كم ضايرلاو نتا بلا ىف نوي الوث روفاصننإت | كنا مهئاولخأ

 تيما



 اجعالب ةطساو ندبلل قبب لال (يندملا) كك بيجز دبا همرؤيىسوموج مع و بيع

 اننا عارصلل ةفورصم بايه برغعو مالسلا هيلع ىنوملئرمةلار ؤتيح
 ىف اح وررقروب كلن

 نم(جرخت) كاعتهلارغنم الدب عزناىأ (لحانجىلا لد معضاو) ىلاعت هون هو
 كلسأ) سسفلا# .ىف ىلاعت لاتو ةرشم (هوسريغ نء)ةبناروب (ءاشم) نيرادلا تاهل

 .حرضت ) نينوكللا ىف فرصنل انو ديلا ىلا يف لات(كاييج ىف كدي
 ةمرغ ىأ (ةوسرمف نم) عمطلا ثول
 ,لكر بامجال,نحلارؤيده اشيندبلا
 فراعلا ءذهر( يملا هك فطازربش نور دناكه .مهارتكاهرتمنباط ىء

 ةطساو هنافءاملاكهحورتناكسوراهزالاو رامثالات شو ثؤللا لغب هأرءانل :دءاشاشبأ
 فيطللا همسارهظمءاملا نالت االلارا.هزأوفراعملاراصتأتامناو

 ىلا له يور دئارؤو ريعشرب فو ريد لوقو لعق ُيهاوك ف ىلاعت هللا 1
 مهاوف ىرخ ىلمريعشلل بوسنملارونلاو ريجشلا ىلع ةدهاش ةرهاظلا لامضالاو لاوفالا نانا

 نطابرودنز هزيعض ناهاو؟د مآل هول وذا ىوشم حترتي وأ حضني« بف ىذفا هانا لكو
 لدتسا نيذه نمريعشلا ىلع ندم اهم ن8 [2:1) ىف لعفلاو لوذلا(ىمملا] هيريكل الد تساوت

 |ركس ه نوردردترسربس درا نوح لاَ نابل ناوئعر هاظلا بجوم ىلع نطابلا ىلع

 لاوحأ ىلع لطب الو دح أ فوك يسال هرمنا (ىنلا) هي نو رب زارو تر لويردملا

 هللا ىلس تلا نا ةريرهىأ نعربغملااعماحلا ف ىو ر ضي رملالوبل ج رامللا نمرظنأ هنلاب
 دك« دويناروحتر لوب تآ ل عفو لوف ف ىم هحراوج تعد اذه بلق مخول لاقل سو هبلع
 بيبطل لوبلالاذو هلوبوه ضب رملا لعفو لوةل ثلا ف (ىنملا) هن دوب ناهربار مسح بيب
 ىم هوب ةطساوب بيبطلا هسصشقي ضي رملا مس ضراعلا ضرملا نالانا هرب نوكي سما

 / حورلا بيبملالا ذر (ىنعما) هي درر شناسع اردنا ناب ءرزو هدوررتنامردحوربيبط ناو

 سهم وهناما قبه ذي هحو رقي رط نمو حو ريلارظن ىأ ضي ركلجو ريف بهذي
 هللاروشيرظن لان نم وم لا ة-ارفاوغتا مهةح ىف ليغ ح ورلا ءابطأ مها لهأ نال

 اذان مكرارسا نم نوجر خيو مكسب ولة ىف نولخ دب بولغلا سيساوج مسجنا مهقح فل سيقو
 م*مهورذحا م بوخ لعتولوغب دوت تجامع ىم قدصلاب مهو لاف مهرتلاب
 لوقلاب نول دسيالو نسل !لعفلاو لوقلل«ايلوالا جاتحتال(ىعملا) م بولغلا سيساوج
 نودعأشي وامسهل اح نومي و نا<الاوح ورلا ىلا نولي قيربسجلا بييطكل عسفلاو
 ل سلس ا



 لعل موق طحن فو قال ن ملكنا ىلا هير رؤنهحراوج

 ناسرد# ىونأولدأ لوتلارا ماب لعسفلا ناللعغلاىلء لوقلام دةانهو لوقلا ىلع
 فرام لوق فو فراع ل هذ ىف ناةلخرب د_:كرهاط فراع :رس نور دئازا اردوخرونآهكس |

 مالمعار سو رخ كنابدو  دتلب باستق ؟هكنانج دورها طرا ذو لوم هكئازانو رفا
 اروظيىلاعت هئارووهو روثلا كاذناس فانه ميدشابن ثء اسر كيد تامالعو نذؤما
 ارهظي ءا لاذ نمديزأو هعفالو فراعلا لوتالب قاقنا ىلع هقابفراهااربنطاب نع

 ىلا قلما جاتصالذا مل هولمتو اعلا ىلم علطتو قفالا سعر هظناك فاعلا لعذو

 ىونشم راهلادوجوينذومس«دلا عولا نالرخ ْيثالو نذزثلا مالء!الو لي لا وس
 كاذ كل ميرمل) متشدد اس دش ابو .٠ تشذكدحزك ىف راعروبا»

 روش م-التساكىراهلاو رافقلا روس تالتما هجويمقاةردخلا نع ج رخ هروب ف راسعلا
 (يدملا) «دوجو ىزامناجو اهئلكشزاو « دووشراربخ غدران شا ىدها شق ىم شهلا
 ىل-*مركلاودوم اوح ورلانلب رحتو تاءاكت دولا مشق رانثنأ فراعلا':داعتو

 هلام ةةيقح ىأ فراعلاةس وبحتراسيردصملا ةيِهيتم دان بوبحلا نعم دهاشلا نا

 ىلاعت هللانالدوملاو ىعسلاو فلكستلا نم ةيتفتسمدووبثلا ضورتوبممو دهاشر وهظلل
 تس هتفا,تغارف اوسلستن زو تس هنذاننو ربي وحر هوك ن آروو ف ىر ثم ىلضل هروططأ
 سل هلا اذه نم غرفو هام ةم كت روظو جراما ىلم اال هوجلا الا نرونو (ىنملا)

 ةيروملا لاعمالا نع ىنغتسارانأ 1 فاعلا تاذرهوج رونىأ ه4 ةاحالىذلا»اب رلاو

 تفك لكن وج نا هجودرهوزادك ٠ تعكو لسمف ءاركىو زار سبط ىوتشم
 نيماعلا نم الكت الز عقل او لوفلا د «فراعلا نمبلطن الفااذكرم الا ناك اذا (ىنعملا)

 هئميملاعلا نم لع ثدخأ ناطا -ةرخآلا فو فرصن بح مايندملا ىف هنالدر ولاكئم فن ١
 (ينعملا) ب كاريغو لمف ءاو خو لوف ءاوخ هنا غر اولا تسبج ىهاوكنباؤط ىو ةفاطلا
 مهلجةداوشنا :ناذرم وأ الوةرأ العن تناكولو ىنحلارا وللا نوكتنوكنام ةداشلا ذه

 نيوقابفدو ٠ تسرهرجرسراوظ ا ضرغمك لف ىوتنم لاق ضرفلا نايبلو ضرغت
 ميلا عم( ريمم) تاذلا معان (رهوج) دوسةهىنمم (ضرغ) هي تسربعمرب ضرغ
 اذا فسولاو تاذفارهرج رس راوملا دو هةملاو ضرغلا ال (ىنعملا) رويعلا تعم
 .هذلاهام تلف نا ىن#هب روبعل ايف عه ت يعمر دةطسن ىقور وهل ىلع ضرغلا اذهو ناب
 ةداهتلا 333331000000

 ٌُآ



 غطا ذه

 نسسحوهو ون اذلارهوجلارسراهطاو خلا ىفملاراهملاا.مدوسقملانأ باح ةداجثلا
 ةمئاَتىهوح ورئا ف سو لاوثالاو لاعنالاىأ ىهودابعلا بر دايقنالاو ةعاطلاوداقتعالا

 نينامز قبال ضرءا١ تاكو و حورلارهوحر راهم دهاوشلا نم دوسةملاواهل دعاو ا
 م« نش ز ومان ين نامجرز ه كريد امنرزن اش نا» ىوتشم الث حورلا ىف ناي هنكملا
 ح ودم قبب سال, بهذفاامأ ىسع ليك حلا ىلم قيمالءرثأر بهذلا اذه ةمالم (ىنعلا)
 روعا ىلع هلي رات رايعلا لا هلارعت ثاحلارجج لم بهذلا تككح اذا ىنسهدرسالا
 ةعب قابرهوج بهذا سفن نكل ىذو هنم كوكسحل ضرعلا بهذولو صلاخهناكندانأ

 تالسنيا» ىمتاذفاالدد 2« مال ضرعلا ىفرملا نانتاذللالرهرملار ابتءالانانر ايعل ١

 روكذملاسايقلا اذه ىلءف (ىنملا) مان تلاع ناب لامن مه مايص نياوداوج نباو

 ىبهلالا سمالا كح ىلع ةيئرملا موسلاو د اهملار ةالسملاذ هو لاوثالاو لاعمالا هدسع

 ةمنع لاوثالاو لاعفالاناا؟ تافسلا نسح تاذفارهوج قس ؤ اشي قبال ضارعا
 سما كلحيرب ومن ىلاوقاو لاف نيثج ناب ف ىرتشم تاذلا نح ىله دوت دهاوش دامتم الا
 «ءابتش ا ناهاوكردلاتسهلبل « ءارك كنا تتسارمداقتمأل ه دودار رهوج

 مولا نم لاوقالاو لاعنالا .ذ جوتيجس ىداةنعا اهلاسن الب لوغنح ورلاثاك (ىنعلا]
 ةيكسصزت مزاللاةجشدر كل قْنكل ل اظإ نسح ىلع: دهاشتاك زئاو يحل اوةالسملاو

 مب نادب فوقومك قدص شيك و نإ دارنا ل ءاوكدياندبك إو وشم لآ ذهلودوهتلا
 لاذ داش دس ىلع للا صالخ الاف رو مودز مل ةفثال ةيكرتلا نا عا (ينعلا)

 *ابلامغب ىفاملارطشا [قوّرع يم" [.بلارسكب لوالارط ثلا ىف نادبنا ىلع دهاشلا

 لوبغل مزال و دسلا نعي قدصلا نع ةرابع نآو ندوب نم فقخت دبنأن نآو دبنم ةسبك ع
 ىعف ةيك زعل اةيانم هال فوفو ءصالخالا 'لاذو صالخالام

 ىاعثلوت هياع ق دسءاير هاصفأو هلاوذ أ تناكتان امض انم نوكمال ىتحءاررلا رتل قاسعلا

 اوقدسلاجرىلاعق هلوق هسيلم قدس دامتنم ! نسل ةسفب اطم تناكتاو موتنا نولوقي
 #« تسا ىلعف هاوكردلا دوعظفح « تسوق ءاوكرذنا ظفل اذ 9 ىم بلع هللااردما

 ناسنالا نانداهشا بوم لمت دمعلا ظفحو:داهشلل بوف لوم ظف | ظفح (ىعللا)

 بوفنمدهأ يناثلاو ظفللا ظذد ىف لوةابوسنم د ها ثلرالا«-هنىلعنا دهام

 هللا لاني لزالاىف هوةىفاةداس نكمل بذكسلا طفل نع :داهشلا ف دهعلا ظفذح ىف لعفلا
 بذاك ناكناو ساخن ناكل مفو هلوق ىفافداس ناك اذاغ ىلباولاق مكءرب ث لأ عاورالالابل

 ىونثم رئارسلا ىلوشي هللاو لعغلاو لوا ظفح دنعرهاظلا. مك ع رثلانالدودموهف

 فاكلا فب( ثك) ب ت-درديوب زك لهفءاوكروهتسدر ديوك زك لوفءاوكر ك ف



0 
 ىنعج انهن دبيوب نم ةبسراغلا»أبلا مش( ديون)ج :وءالا انعم ةيسراغلا ىازلا نوكسو ةبرعلا
 | ىسيوودمبلعفلا ده اش ناكناودودرموهن جوع [لوهلا دهاثناكن او( ىتعملا]ودعل اوىعلا
 ق :ىف ةراشالاو(نيذلا نا) ةدصسلا ةروسل ىلاعت ةوفرف نيد محن لاقدود مرهف جوعأ
 تارذلامهو (هللاانير) ىلب(اولق) مكبر .تلأ ةوفباويطوخامل قابلا مويىلاةبآآلا
 ةموبرلابمهرارقأ ىلع (اوماغتسام) هني وبراورقأ مالسلا هيلع مدارهل نم ةجرتف لا
 ٍ رك ذاذهلو ةروصلالاعلاوبرخأ اد ةيدورعلامدقىفءنيتنا
 مهنتي قفا لا ماهو حابش الا ملاعىف اوم امنتسسا متحاورالالاع
 ناابلا فو ىهاونلاو ماوالابر هاظلاو ماوعلا ةمامت_-انكلذ ىلع او مين سيو اورتأ
 اهتاوهثراهني ز كرنواينالا ن هدير تاير هاظا ىفرصاوملا ةماغتساو قب هدا او ناممالإب
 ةمامت_ساوناذرعلا بلطوناحرلاءامل ىلا ةوشن اذا مسعت نهدي رفتا اب نملابلا ىفو
 نملايلا فو ل املاوسفنلا ملتي هي أبل قذو ىلءةغياتملا قومح ةياعرب رهاظلا فص خالا
 اييقايةينانالا نع ينام هلا عمها. م ةوهاللا ىف بيتو -انلا كالهتساىفدمحوتلاب
 هئانفا ماودبهدوجو ممم نمو هام هئاطع نم افيحسعتم بوبحلا نم برأ الب ب وملاب

 اذان(ىنعملا) وب تدي[ ب ,نامزردنا لو.:انو تدب 2
 ىفأب لامحلا ىف ىتح ضف انتالءلضضو لون كل مزاللانع رسل نإ ده اشلا نوكي فيك تلبع
 نوكيال لوغت |لعغلا قدسرملو لءذلل اهتارمنوكب اللَوملآنَأ مادام ىنعب لوبعلا لروضأ-
 ءامرلابو لحفل لوقلا ةعفاومةعمعالوءاب زرته نسياوألا ءاوج ا نافالو بق لسعذ
 ىربب وذ بزودى زور دبردلا ضما .ىتش مكيع-ط ىو لعغلا لوقلا ةفلا م ةءملاو
 لالا فو هنوطيةعراهنلا ف ضفانتلا ىف منأو ىش مكيعس نأ: دلال هأاب (ىنماا) جيديرد

 (ىلتاذاراعلاو) ضرالاو «امسلا نيبام لكهنطظب ( 3 ذ |ىلبالاو) ىلاعت هللا لاق هو
 امو) ملا لعفاهفلا .اعلاوةيفرظل ادرحل نيعضوملا لاذ اور هو فشكست

 (ينسحلابقدسو) هللا (قئاو) نا >(
 نع (وختساو) هللا قب(لذج نمامأو)ةنم|

 ىتسشل مكي سنا نيدلا مخلة نيل الج ىسهتارانال(ىرسعلل) «ثيهخ(ن
 ىطعأ نمامأف حور ىف اه انه دو أ ىلا ةءلب لا ةيله اغلاي 3

 اههثدر قد_دولطابلا نع قئاو وسلا تادادهتسالاو ىوْا ا نمهلانأ هللا ذم اط ىف هج
 ةروصسلا نمتلضح تلا ةرمثا ىهثلا ةنجلا دوجوب بلا ءينرست أل ىلءكتدأ
 فئاطالا ىف ةعدوملا قث ا ايءرسينىأ ىرسبالهرسن ةينامورلاةبيطل اهرذب بنا تالا



 اذن
 ؟هانيطءأ نا ةيناقحلا ىوفل ا نم ىنةتساو لذ نمامأو دمرسلاو اسي و

 ةدامسلا ا بستكيلاهاتيطعأ ىلا ىوقلابلاسعالا نع اينغتسم هسغن لعجو
 هان |فراسلا ىوهلا* اج نم لصاملا ىجلل ةئاب ىم ىتلاىتسحلاب هيدنو هللا بذكو دب دمرعسلا

 لوصح بلط اسمن و حاجب ل طبل ىوقلا كان هرسين ىأ ىرسعلل ءرمشب_فقوملا نع
 هدادعتسانالطبو سفن ظح ىلاههجونت ةرخ اذ

 وذ نالىلاعت هئمدو وهف صالخ الا نع ةيراعلا ةعاطلا لبثاذا عي هدوجو همركو هقطل

 لعقد لوثإلا ىم ملح ةطمن ىفو مكح ةطسن ىفو دوح ةحسن ىفوداوج ىنعع ردصمو أدوجلا :
 ارمدلاراهملالل عفلاو لوقلا (ىنعملا] ير يتسم دنكى ادبي و دره ريعضو تسرسراهملا |
 ثحار 0و( نيام عقيب انا لك وق ىلعروتملارمدلر عظم ام ءدحاو لكريعشلاو |
 قرم الده اننا (ىنعملا)ه« لوءلوءردلاتسوبحم هنرو «لوبق دشد تيك زغ |

 لمادا شامية وعشنا وز كلادم ااا الوبغم ناك ايرلاو ب ذكحسلا ةبئاشنغ

 سوبحتو أ عنستلاو لمعتلا مما مشد لويتلوم سوبحومف كم وكيإ ناو تملا
 مهر ظننا« نورحىا دنزمتس ىرمتبكترْتان و ريك لع فوذولاو ىل عن هللا ةيانع ىلع فقونلا |
 باص أ ق اذنل وهاي رلا 'لرنتالو د امتشورح ايو ىا ماين مادأم(ىنعملا) م تورظنتم ملأ
 باصص | نانءأرلاو بذكلا. ولما باعجأ لم ةيلغلا تنارل مر

 نينمؤلل(نولوشي ر)ةدصسلا روس( ىاعت هقأ لاترهشلاو ةلغلا كا نورا
 نيذملا عفشبال) مهب باذعل اللازم اب( مت هلا موب لق نيا اس منكن ا مكتيبوا ذنب (متقلااذعىتم)

 لازنا (راظتناو مهم ض هرعأت) يدمر 7 0 : مهالو مخاعااورفك
 مهريعشف ال ىهتنأ ثلنم نوحي رغبف لتفو أ توم ةن داس, (نورظنتنم محا) معيب اذعا
 !ىفو انعش ساهم ايرلا لهال نولب م مهنيذلا صرلما باصعال عج ارتدبلا ىف
 انف ندرك هضرعإل سواحل باح الاضي أ عمج ارتيبلا ماريو رافكلا ىلا عجارما
 هللا لس اسما ضرع نايف اذه جيش وختام هجار ثداجشإ دو هيلع هللا« قط هم

 ها ,قطسندرا هافانا 'نباو ىرتثم هةيش ىلع: داجشلا ةلك

 رهتسي ىاهرذبهتساءدوبخ رف هكارش داش لى ع ىفلاثل

 تدقف ةطويرملادويغلا كان ابرلة داهشلا كلنر ةكرابم شراسة دأ ا
 انافتفرذي لوقل لوعفمار ثد اهئاثآك ظذلنا ىلع دويملاتهقفنا ةداهشلا ةوبقلج أ نم ىأ



 لرمشلادويق هبلق ف تضمن !هلوسر وم دبعا دمع نأ دهشأو هللاالا هلاالنأ دهمأ لاتاذ ارذاكعلا
 هام نامهمونشاي مهنابشما هك ب قطسماروا تكس ؤمث شك اظىم تلازودانعلاو
 اشيأةليق هذه لاسر هيلع سا وس طمملا لاقوانمؤ را س(ىنعملا)

 هتلاو لاق فيضلاالاذو (ىنمملا) هي مور هك ابرج ماب اكره «ماوتفيضدباانهللاو تغك

 كماعطا جاتمعانأ هبلا تيهذ ناكم لكو هيف تاكت كم لك ْك فيل أ دبالا ىلا هللا لوسراب
 م م قنارخر نا هب تاو ناهج نبا هون نابردو قنعمر درك دزإل ىم لن اسحاو
 هاشيحأف انيم ناك ن موأ ىوف ىلع فكل, انيم تتك امدع: نامي الا ىئتبح مسن أ هللا لو ران
 كم امم ىلع ماعلا لاذ فو لا ملا اذه ىفو ىو هلار سال اريس[ت نكس امدس ىتمتمأو

 اليكووارملا تاملاصلا تايق بلا ىلهو ىناسورلا ماعط !نئازخ صواب اوبىنتلعج لنا تح او
 شي واكةردث بقاع هناوخ هدب زكم نازجدني زكدكر هاط ىمبتاجالا نماجبحأ و امتع
 هموعلح قرخي مظعلا مالا ة.فاعر احلا ماعطلا | ذهرمغر نحنا نم لك(ىنملا) يي ناوْبضسار

 لواشت نم مرعيف «حورجو ملك رس

 .ثالو ل ثالم هفلا ل وسم "ل راوج نم بهذ نم لكو أ
 مهوءارمهدي ويد «تسدرو دوار سوق د72 واى مكب لا نرخ ناك كنع ضرعأ
 عينلا مس أ وهودبلا لب وطوديعب هانمخ ةلمهملا ادلب (تسدرود)ناكنا هب تسي ورغس
 في ىلا كلاضرو ف يطللا كلدارمالب ديس يلي وطرغ-ل بهدي دحأ داك ناو (ىنعملا)

 دماحو فيش بسارسرب دنيشفرو وف ىمهكم رشاضبأو هغبفرلاسلك ىلع عيقلا ناطبشلا
 فيرمث سر ىله بكرو نملا .تضحلا ميتالاذنا ضرفولر (ىندعلا) «فيدرارواوبدث سهام

 قوافي ''ناكو ةَيمل ارق أ هبا هولعلرمهلا دسام ناكل املا لأ ذىف علمو

 ,دوبدو وازانتو زادربكدجح 001 ىو هيوكرو «راةر هكراشرهفلخ بكرناطيشلا نال

 يمد عه تجوز «تكسمنا تضللا عيف كاذو (ىنملا) يي رانا دوم شلسن
 .-قىلاهت هللا لاق 4. اكب مشن اطيل انوكي فون «امتلبحو تقلع ىأ ادلو
 الر ثعبالا(مهدعو) نزلا نم(دالوالاو) ب سغلاراب رلك ةمرحلا(لاومالا ىف مهكراشو)
 مق ىادالو اردو لاوماردمه وقح تساتفكم هكر اش ىنردإ ىمنيلالج ىهتناءازج
 ىنلاة رجا كب رضلاب قش. دالو الاول اومالا ىف مهكراشوتآرغلا ىف لامن هللالاق (ىنملا)
 ”ًتاجالانال نمو هبدارآو رم ا بتمي ىذلا ضايبلا يقر رغلا قالا ىف ىرت
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 لاق ئشالذ«اش هلا نع ىسهني و ىلاعتهفالاقاسالبةناندنلعشة بيو ىوبتلاراهلا

 ديد لب لعشلا با طوه سيل انه مالا باحت دالوالاو لاومالا ىف مهكر اشو ايمن اطيشال

 ىنترخأ لل ىلع تمركىذلل اذه كتبأرأ لأقل اهن هون نم كارهظب ناطيشلا ىوه هرابتتاب
 ءازج وك ؤازج نهج ناف مهمل عبن نأ بهذا لاقالبلمالا هي رذ
 مالك, ( ىتسعملا]ىعاي رداون تال اقيردو ىلج ار نيا بيغزريمغبب

 اج ماكنت ىلارداونت |تالامللا فره اطزو ىلح !ملاع نم دله ملسو هيلع هللا ىنس لوسزلا
 ةزب زم دما هول عابس ةرد انوج رداوتلا نانءوجو هللا مركو هض هلا ىةرل» عم
 هرارسأب هلا انسدق وق نمةيآلا هذه قئاقدو قئ افح ةةلعتم ,زعلا هتادطكو بهل دوحولا

 ىدرغوتهماتار تلاسرهما لوسراب ظىمانه ىل ادوروتناوخربغ ىوس كره موهغمانه
 ماتلابةلاسرلا مأ انني رآ تنأ هللا لوسرايلات فيشلا لاذ( ىنعما) م مام :سعتوج مهأ

 ارزاماب شنو أ زاىسيع هدركت دام د سود درك وتمكن با هى ع مامعالبسعتلا لدم

 نيلاعلل ةحر كنالاهدالوأ عممأانثام هعفامهقا لونيراب ل هتاعف ىذل !ذدسغ ( ىنمملا) دركت

 رزاع همسات ام لحر ىلع مالا بلع ىسيع مظعالا هللا مسا وال ىأ ىسع نوفأ نمو

 كنلجازا متابونزاإط ىم ىنمتلمف ىذلإكوه ىسلر زاعن ىسيع لمقام ىأ هللا تذاي ءايحأف
 | نمرطظنا حور شامر كت نمهفلالو اكو (يملا هيد م زابمدناز»دبز دخرارزاع و درعبناج

 تلسوومئادلا قابلا الهلا ن نم اناس تعغىأ امو رتبهذأو تمدتل جالا

 ارزاع ناكناف ةينامدج ةايح ال ةينآسو رماح هابل نيم لنم لساولا نال ةيدبالا ةايلا ىلا
 كلضن نمانأو هتعاسإ
 + اي جور تدجو كناسحاو انديس* ايحا نم ضفأ

 يق ىهللا*ابلوأ كث افلخ لاساذكر ىسيع

 "كبللا كين (ىملا) مب بل تسب ودروخ مهن
 دغش طل روزع املا نيل نم لصحلام ف هن بالا كلن ىف برشف ام اليغ "ناك امداسعت

 ىبهلاورب مشكت فك و. قاقرورب تروح :شحاحلادرك ف ىملك الانمغرفرعبشىأ

 ربنا كلان أب بلع أ لكرالا نسخ رخو هيلع هللا كس لوسرلا «ارادف (ىنملل] < قافن
 .«ىف ىف اغنال,ناعبش ترس هنلاولاةحاملاالا اذ ,برعلا ىأراذاقاقر لكواتبلا

 ب «سوءان ف تسين فلك ىباط ىءاليللا ءذه ىف تعش ف تعبش

 نفالو .هوفالو فاكتت هيف سيل هتاف ىذلا مالكا اذلم (ينملا)

 « تييله اهلج ديدلامبمعردإط ىونتم ةيشاملاةلءالا نم عبس
 هيل هلل ايفض لوسرلا تيد,

 ترس رب ةمعسرءابركأ
 / طدهاشالف (ىعلا) © تي زورطقال ني ز زي د تقنيا دشرب



 ا ةاملاءذعربسو
 3 النسااك لياغلائثا نع انا سامح

 يول انئاولاجرا 3
 هدشريز رس ىرناك مهوو صوحا» م ك2 اير

 مههلاو صرح ا سأر نكرثكلا نسئااذه بيس (ىعلا) ما
 وقر تراصةظلا ةلاواسيكتسسل أرراصرفكلا صرح رفكلا مهرىأاسوكتم
 ىو زارفك ُئ مشحا دكت أ ظاك مفزجْش نم عيبش مسج دبا ذكى عينا هبشاهغلا*اذغو

 ةرثكىعبهتمبهذمهرثالاذردكلاو (ىنعملا) ب تنزودركرتلشيناماتولو تفرب
 بيس ىنعي صزحلا ةيلظمرشلا ىرهوم ا لات يعل هرششور فكس ىضتغم نم ىعىتلا لك الأ
 بلا عوجزا هكذا لو ىمايوت هلعج نايالل بوسنملا ىناسنورلا ثوهلاو بهذ ناميالا فرست
 /ناكرديلا عرج نموه ىذا الاذو (ىنعملا) هيدمدب تح ءوبممب موج مه هم دبيط ىئرا

 هدم ل 'ةالك ضم رعبا عوج نالابرطضعا
 7 رماني زا لاشس ل سو و ءيملع هللا ىلع

 نخخنإيصر لم لخدا )دار لا ةروس
 7 تبا نم (ىفأم يم لافاقرا
 دنع تيبأ مال لا هيلع ةوقءريظنو نيل الح ى هنا ةعبتالباعساواقز ر (باسحر مش اشي نما
 بتال يس نمافزريراجرخخ لعل نمر ىلا عت لوقو ىيمست ويئمعطب قرا

 ةلارغ(ىنعملا) هي تفايماركشخزودوحمدعم ه تنانش
 ببسلا ةلاذنمابنملك ًاراهدهاشانف هيلاتلصو ةيملالارا /ازالاةنغأ ىأ ع: .رسأ
 ىادض كير زمكل؟ن سو املاكبذع انقل هنثأو سرح بهذو تنكس موج تم ىع .ىتلا تدعم
 فانه يىدي ع فاطيش ل ساهك ار عوردوشيمراب مهوااةدوشي الو مسج ىادغتسناج

 اشيأءايلوالا مسسنوكي ىح؛ايلوالا مسح اذه روكي حورلاءاذغوه م الار والا كاذ

 دمسأ نم كتماموهو دوعس نبا نع ىورملا سر هيلعمقلا لس ةوخ بسا و مه>ورل مقاوم
 000 لاب اواولطتكسالما معن. رو نيج ن ممل 0



 ةممذلا ف اسوالاو ةرامالا سفنلا نما
 ةيضارلا يتسم ىلا لسسو ةممذملا

 تاذاؤىغ لاتاذهلو*اذغوانوةمالسالاروننرم .هسج قلو هدب لعمت اطيش لس اوةيضرملاو
 نامالا تاذ (ىعملا) يلوشب ناميازاهدرك تعانمىا « لوهتيئولو تمعن ناسا
 حو لابن دصيولو تالا لوفن عنق نمي توقو ما نخىأ ماللا مضب لوه تولو ةيظص ةمعنا
 موعطمنآء درك ب ىوتشس بلم اىأ ناثملا. ق دست ىتستامالا لماك انمؤم توكسال
 موعطمرونلا لاذ ناكولو (ىنملا) رس ىاتسبيسن ناز مهار مسج «.رظنوثسناج
 .امالا ىلا مرعطمنآ وفير اأو بيصنمتم ل سما ىدفوام كلر ظنو كلور
 | ىل# ىفاطيش لسأ لسو هيلع هلا نس لوسرلا لاقل ناميا يسملا فيضان نكي لول هنال قباسلا
 هب لور ئدو هر غن ناطيشلا لسا «لوك اا رثآمجوبدوثكنرك ظىونثملاةاذهلوىدي
 ءاطم أ ىذلا ىهلالارونلا نكي مولى أرونملا لا ذفالوك أ ىناطبشلا مسملا نكيرلولو(ىندلا)
 ىأ ناطيشلا لس لسو هيلع هلا ىلس لوسرلا لهيك ةصحو :مسصلل قانالا حررلل
 تاملظتلا لب زيمسملا ىرسي وح و رلاز واحتيال نامالاروناف سن هنم مسسلل ليىفاطيش
 اديقمو |سوبحم ناكميلا نام الارونلوسو ل ,ةتيمل!نالةيناطيشل |تازءملاو ةيناسفالا
 الام كلمولو :جايمتحالا نموصتنبال همسج ياي ال خلابعالاروفما دامو ةين اسفنلا تاىملظلاب
 لخدو ةبناطيشا !ةفصلا هنمتلازو مما هنم ضرما بهذهيلاروثلا ىرساذأف اريدك

 هلرسبت مالسالا ىف فوخدب وامن افصو ةرامالا سّمنلان اِطيشلا نم دارملا نوكيف مالسالاىف
 | قيما ناسمالا نمامور م قبل ناستالاَروكَتمالَوَك !َنكس لولو ةرامالا سفنلا تاغسلاوز
 | نمو(ىنعملا) دو ثكناطسم دماشاينات هدو ثح»د "دك قولتازويدإب ىملااذهلو
 ىتمداميالارونلك أي ؤناطيكل !مادامو ايحتيملا نوكيناميالارونوهوماعطلا كاذ
 مسجلا قلب اهتايح بيس وحورلا يت همس وىفام-راارونلا حورلااذغنانالسم نوكي
 ةداعال ةفرافثا رومالاهنمرهظت ةفاطألا هد ىتحاغيطل نوكي و حورلل هتيعبتب ةايحأ
 شرملار ءاعسلا ىل!جارعملا ةليل همست ج رع ةفاطللا هذه لاكن موكل ذربغو تاكم لا ىلطك
 ءريدقت( ركوروكوبد) «ر كد يركد قشءارز دع هركوروكق شاعت ساس درب وبدلا م
 ىلع مءالاروعالا ناطياكوهىذلا مسما(ىنصملا) تسغشاع ابن ةريركو روك ناطيش
 لئام ةرخآلا لاو-أ نم خر افو ةبناحورلا تالاسلسا ة نهأ ثم نمل ةسحال ىنعي قشاع اينادلا
 تاييناسورلانم4بيصنالتالامحلا ذه كلو #هلا مادامو ايندلل بحو ةنام لسانا
 | ىسملالا قشاعلملالاريسببالاذهو ابملا هليمعطغتو عفرتو ايندملا نم هتيم طغت ىرخأ ةيبحمال |
 نا نزال ىونشم ىسمملالا قشملاب هلا ىوساسمم هيلقول ولا ىوس امج دعطقت ةفي ءرطلا نام



 هللا زيفوش نكمل (ىهملا) هي دشك انآ ثء ثخر :ر لولا الدنا « دش ىنوحب :, هنا

 اليلقةبحل او شعلا بابسأ ىهلالا علا با 'بارش افلا تبي نم قوذي اا هيسجلا اع

 ام ةريسل | ىفاطي_ثوه ىذه مسحلا ىني كانه هبضمتال باق

 ايهسو ةيحنابارش اهم برشاذان ةبحلاةرامشك ل ثلا ق
 يتلا باريش حورلا فب برشب واينالاةبحبوهو نوه نمغ رغب و بئارلا ثان هبعبت
 جرم ناعبلا سيرا و ىو لاقوهترت اذهلو ةدحلا وى ثعلاىح /1ملاع ىلا لسسمب و

 أ دهءابرشلاو او لك الا ىلع صي رح تنأ ماي( ىتعملا] مب اذغلاىلب تجابملاامنا و اذكه

 ليدبش الا نوكالمضاولا قب رطلاوهو جاهملا هاا ذ كتم ةبلاعلاحورلا ب تاره بنا

 ةج» جالمال جرم بلغ !|ضيرمايإل ىوتشسىناسورلاب فاما ىوهلار يفافثلاءاذغلا

 ةئيسلا لامس الاو ةبئاغثلا ضارغالاب بلقلا ضإ !. (ينمملا) هي جازملا ليديترييدتلا |

 ىرننم ىفاسورلاجازلا ىناغنلا جازملا ليدبتربدتلاةلجنانحورلاة لامس نامل جره

 نما (ىنسعملا) يي ماطنلات لمتنا وجنت فوس ه ماعطلان هر سوبحلا اماه
 ماهطلا ىلا لصتو سنا ماعط نمر فوساطفل 0

 مل

 قنا | (ىنعلا) جينان ىشرا اءاهدقنما |
 نم نانىلاعن هللا نم هحتراو بلم
 ام لاطلاق «رمسبلا

 ا ”ةكتالالا قاوم يكن |

 .تلولا عبست لمح ا(ىنعملا) م« ىذازا
 02 هءاذأولهنلأ

 سك ) يا ركز كت ومو ١ ه دنت مكه في ىوسزلا لور .8ىوتتمباغلا

 بتاج نم مالسلا هيلع لي رمج (ىنعلا) فيحلا ىله طب ربملةبسراغلا ةين فكل عتفبا

 د ىف لي ريجو سكركسلاك ا جفربالو ابل ليجالىأ موعالو ر وديالة محلا
 .تل|ةؤدلا ىف سكركلا نأ: ةةيجلا لك ؟سكركملا نمزفأ

 أن اليذلا لب ربح دارأف اهلا ليم سكركلاو ةغيملا ىلا لرجال

 يهل سااللاو لك آملا ىلا ليج الة ربت لير كولا ب عيانذلا 7
 ئارهوا معتق كركلاوةعاألاو ناميالاب ح ورا كرتود



 لهالابندل ىف عشو ىناحو رءاذغو ىونعم ماعم اليس .(ىنعملا) هي تاهت سب تاسيس

 ىلع ءانملادئاز ءاسخالانيع نم نكلو هومياعو مهنيعأ فر وطو هلوانت مهلرسيو بولقلا

 ناهحرك » ىو هعناذوض امل هذوهو بح نم ةبكرم حدملا لاعفأ نماذبح نأ

 ىأاغاياينالا لاه ناكتا (ىتسعملا) هي دوي ام مهرامو شوءمسن و دوش تمعنزارب غاب

 بارت بو نما ءاذسفل اريسف ةيحلاو رأفلابيصتو مسقسيلف ملا اولماناتسد امرك
 توكموملا ايندلالهأ هنع ضرع الوهظولو ىناحورلاماعطل !لواننت مهلدادعتساالم جال
 لهاراكنا 9 ةينام-+ا ىف مهتارغتسسال ءايدنالا نماورفنر افكلا نأ تارهتلا ىف
 ثدبلا له راكع اناس ىف اداه هي سيسخ ىا ةريناشي |نديز راوار حو ركادغنت

 تادهاجلاوتاضار. .رلا بيس ايلا ل ساولا حورلا"اذغ ناو اك امسملا - ٠

 | سيسحلا*اذغل ا ىلع مدقلا نيض- ارنيناضبرنيذك اعاونكو هومرح مجال .

 ميراموج ىثو نوح الاخ فوكريم ه راع ركىدوكتسك انناشمسإل ىمىفا ملا
 تدبلا ل هأ لام! نكوءانشوأ اذيس قولا نكن ابار ةلجاو رأغلا بيصنوةمسق (يملا)
 داهو ام لدبتف هواك أمت بارتلا نص لصح هنالبارتل اا «بارتلا نمل ساما مهؤاذغ

 أفلا دمام اونا اذ هلوابارث

 كاست وقر هظم نوكتف ناوي اك
 ماج الالام ىلع 07 نم تامل ارممأو تذولا ليث اربح نوكت ىئاحورلا

 ايمرد» ىو الثمنيلف نأ تسل آ راس حلاءاذغلابتدبةتنان حاورالاو
 بذحلا نيبىذلادودلل ولو مب (ىنءلا] عب بون ىاولح نيذح دشاباركسمو بوح عرك ديوك
 | ةنسملاءاولل اذه لئب ثمنا دودة هملا*ارلا وكسوة. ماا فاك اركي بوح مرك

 ايندلالهأ اذك اهلالا بشمللا دود لب الو ب ثحلا!دو.فالا نركت الأ نوكست نم لجل

 موعبطلة مق اوما وكمل نوكُت سئ اغنل !ءذه نل ةموتاملا ةمعطالاو ة |!ةيلغالل نولو هب

 0 اناقممسننأ نوب

 ٠ ثدح نان ايدردنكرسمرك ف ىوثم اذكو ىنامورلاماعطلا زيح ف دردلا بشلل
 نالا.: لا ىف ثدالحاو ةسامتل اكان .اهتلادود(ىنللا) هب ثيخزح ادنى: تاور
 نولك أين دبل ال هأ اذكسسس بارشلا ىله هب ذيام نوالا مضن لغثلا نأ ىلع ثيم ارمغ الن

 نولعبالو العن اهرب نواب الو ةساح نوكس هيلا لوؤنام بع
 ذلآن مهنا ىفاروالا ف يظالاايلوالار» ايبنالا»اذه نو



 نم نيزىداد هماسنوحار شوك « نكرا
 .الكلا ةةعوتللب الل تيطم أاملاتيلانحأو 'اريظنلا مدعاب براي (ينللا

 هما ارث ؟دقلاولاتهتوخا فسورمعاملا ذولوئابلو أ وثلث سا
 فديت ايلات ذاو 0

 ,ىادخ اإل ى ملوي رهللانلا

 الاففانبصساو اننذأ كلما (ىنعلا) هنا شوخرستآ روم تقيس زك ٠ ناشك
 اوبر مسن امال ا كمي نم اوبر ىراكسلا كلن نان سلججلا
 :افنلاو ةيئامس+طا نمرثأ مهف اينح ةفرعملاو ب هللا بارش
 نيدبرىا ارثل ثمن آد نبمرس م نيزا ىديناسر نونا ةيناهس ابلة
 كاةنغارسأر طن رئالنيدلا براي مالكا اذهةقيةح نم ةحارانل ثلسوأ امل (يسنر

 انعاهدعيتالوارادقم اهمانطمأ ءايلوالا و ىتلا :مثلاىأ ىونعملا

 دئيمرسةبسانم ةبرقلا كل شملاوب جلا تشب
 هئماثلتلسوأ ان قثعلا» ابوس ءاعو ىغ
 (ىنعملا) 0 ردق ب

 نانا اوناكرأ اروك ذاولكنا كدابع ل انهيرش وأمل ايذازرالا كاتثاغتسساي
 ضرالاقةبادإ .نمامو نيلثاقلا ق داب .ًارايكأعتمتال» .السلاو تاسحالا ىف ثنآو
 تان دضمدرهارلدهداد « باه سرر ءافك ناعدىاؤو ىء اهتز هللاىلعالا
 .أ لوبعمو باهت مثلنم لمي ل ىذملاءاه ملا برا (ىنمملا)
 5 .هرو وظل بق م هراكأو مهرارسأ تاجامملا بابرأ ىنعي باي

 .اسوتقسغن لكى بلقلل تيطعأو !مترسو اهتلبق تادارملارسبمو تاوعدلا بحت
 ءزا اهكتس © موةرزا ىدرك شفت فرح دنح 9 ىم او زهأ نيفرا هلل اهمهتملولو ةرع
 كان ةبحم نم ةراعا اهتثقن موقرلا نم فرح نم مك" كتر دق لدن (ىنعملا) م مومو مهدشتا
 هجو ةفيع# ىلع ةيونكملا فو رما فورم ابدارأو :المعمشلا لئس تراس فورأعاو موخرلا
 ىتشؤيرب » شوك يجو مجدا سوربا نؤنإو ىم لاا هلو نيءالاو ب جاوم ا نمنيبوبمح ا
 نمةفاضالا«ذهونذالا جو نعلاداصو ب جاما نون( ىدملا) هب شوهو لمع دص هنن

 0 .هبشلا ىاهبشملا ةفاضا لو :
 .٠ سي رالي رابدوخدش ثفورح نازل ىم لغم .ةئتقا

 فصسوسب راليرو عمىمميءابلا (سب رثليراب) هبضب زو شوخ بيدا ىا نكف يش



 مل
 1 0 .:ت2ة[ه سئس ١“ ى1يل1ييئتط77لالل793_7<#>

 (ْ ريبغتلا نمجرأ لا عي لاو
 الزغا ممالزاغ ل ّصلاراس ىتح اهلل ئسالوتلا فورلا كلت نم بيباسحملا اج ةميعص ىلع
 نسحب تاكت نأ نمااريثك اهمر اةبقدا ركعتءاهلءانثلاو حدملا ف ناك[ متملاطم نمو اعيضرأ

 قيما شوفتلا كلت ريغو ةململا تاغسلا كينلّدب ىأ املا ال مسن لماذ انسسأو
 قيما نسا بلطي وىناشلا لاما ةنتن نمومتي و لايم ا غقرسأ نم لفعلا تعب ىىدحا

  ىنو طول موق مج ىتمأ عنا امنوخأ لاق اك ببح نع درو هنالولطملا لاسجلاو
 مدو مدعرب هس ركسفر فروخ ر داو ىجث ا دحالا ةبحا .نمب املسملاوه(للاو.هايلوالا

 لايم شقت مدعلا حول لعاسقت اسفن ىلامت هنأ ظب ر(ىنعملا) يمر شون اب شف مدبا
 ىاهنرح ف ىم ةبيغلا ىلاروشملا نمتافتللا اذهوهلاي_!انمور كنف لكل امتالن حمر
 جول ىلع بيمعأتو رحبتك (ىعلا) يك لاشودخورباو مش هتشؤرب ه لابخ حول هفرمط
 5 .ونكملا فورا ىأ ىهو لايخ ةقيقلا ىف هناتره اظلا لالا اذه حولمأ لايملا

 تسكعنا لايللا حول ىلعايبهعالاخوادخر !يفياجو انيع بتكسح نمي لامنوذ خو بجامو
 ب تسزنرفاو مدع قو عم هكناز و تكي مرح و مإبمن مام دعرب او ىم قاشعلا بولف ىلع

 اذهل ةيسنلابامو دعممنوكل ىندملا لاعوهو ناريس اهلازو ئاضالا ماعلا ىلع نوك أو(ىنعملا
 نوك الفراك أورفوأ ىف اضالا مدعلا قرشعَسَنال لايم نا لاع نمدوجوملا اذهىلعالملاملا

 »» درك ل اكثا ت[نارخ طخ أر لمعى وم هبال زا دأب هنالدوجوملا ىلع امثاع
 ةعيدبلا لاكشالا كانل اثر اقل فعلا لعج ىلا عن هللا نان( ىنعملا) يدر ني نازاراهربب دندهدان

 درويربب دتلا ىف ىطعي لاكش الا كائن م ىتح لاي تاكوهئذما مسجلا حول ىلعار وس ىتلا

 ةعيدبلا روصلا طوطم أر ميو اهعلاطي و اهقرشبالو اهعمصصو !بففرمصتتي وابط نونلا تشن
 تاريبدنلا اهب وطب ةبترماريضم نوكي وتر دقو للا عنص لاه ذها اذا ابرك,
 لاقا ةهلو مدملا حولةملاطم نم ايلاش ءرظن نوكمإلو اهدجوبو اهعناسل طب راهطسي و
 ٍشاعم تيغبكة شبدماو ركشتردتسوا دوهعمكى بف ىوسو ار ظن تسلم ربج لاشم لفعل
 ىفاذه هب حولزاو'ندركمهفو حولرد تليئاربحرظت دنتام همز و رره ىاسراكوشنو ردو
 هسيلعليئارمجلاثمءايلوالاوءاسنالا فوه ىذلاد (هملا ل فعوهو ىسفنالا ىف لمعلا ناس

 اتلاوركمفتلا فل فعلا كلاذءدهعىذلا بيغلا بنابس داعملا لمعرظن مالبلا
 ليربجر ظنك | موتو ةعونتلالاعفالاو لاغشالا نم جر خي تالو عوب لكل بو املا ش عملا
 اءاببنالاب ةسوصخ لاما ءدهو ةببغملا لاوحالا علاطيل ظوفحا حوللا نمهمهفو حوللا ىف



 هرب دن تلين اربحرظت دام هربخا دتيمو أر ظن ظذانا لها والاو أ
 جرضصو لمأتيل ىأ هشيدنا ىلع فوطعمدو ثنو ريب وشو ريب ريدغتورارسالا موغيل لب ريج
 هز ورره سرد ىابسره و درخنآ ظوذحم حولزا كلسنوح و ىم ةعونتلالاعفالا نم

 ىو مويلكسرديحابس لك ظوخحلا حولا! نم بهذي لي ربج لثملمعلاالاذ (ىنعملا) هيدر

 لفعر رضا ظنأ (ىنملا) ناييادوترمح شداوسزاو ه نان نيب أهرب رعت مدعر ف
 ناسالبىأ نأ ىب ةطس ىف وعبسا ىأ ناشي البت اريرخلاو طوطلتام دعلاىل_هداعلا

 هت ابندلا لأ نيوادولابدارأو نيبوادوسل ةربحهداوس ليم نمورعملرظتاوروولالوأ
 اذكرارسالاو قئاقملا هتمديغتسي و بيغلا لع طوذحما حوللا نم نرغتلا كلم اذخأي الوعي ||

 لكتالردقلاح واوهو وفلاح رللا نمهلعو هسردذخ أب حابس لكى سفنالا لام فرّملا ل

 اريضتةرطتسريبكو ريغ س لكو ربزلا ف هولمف ّئيثلكر سلع دجشي وهبذ تبث همعب و همام
 ناكولر ٍردالا ولف تباثلايرضلا داوس رم سوغنا اوي وهالا باهسأو ايندلا له اره اوخ

 (واكم كى فكى ادوسرد هتشكه راكش ير لابخر يدش ى سكره ط ىواولضالو اورم ملا .ئارؤ
 ارجامو اولغم تدع رقبلا ةبطوهوواكشب راب لءراساتتالا اعف دحاو لك (ىنمملا)
 |فسو ( راكهك ) زنكو :يفدىأ ف اكلا عضل ةةيحجو ليم ىأادوس فر اسواكم فمو

 نم ةيرعلا فاكلا خقنواكن مر ةةرغلاو ةيرارلاوهر ةثكزعلا!ناكلا مشن نكن مبكر م ىبكرت
 أ

 هرذص ىأ بلع ثقب اورلاآرئامر اس ىأ تصل اور غلا نديواك ا
 .ةرحالالاوتعأو تاعآطلا نم لفاغلا ىمحالا لاذ

 ايلعر فسر ثحبذ و ليم قزح اعو بولغم
 كلاذو لايخلاعنان راساينالا ل هأ نم دحار كو اضتقم لعدو هح فتباشلاءاشغلاح ولا

 مدحت هةثكىلابخزاإط ىملابغلااعبانناك اذولوء اذا حول رر حل ارئأل احلا

 ةهتطاوةبيملايأواع لاب نءراص صضش(ىنملا) يهركىابخ دعب هديوككور ها
 ارومظل ىدابلا ناكو ةمظعر اريك وط أو ارعثك الام عمجأ الثآق بج اند هل ههجوباليةتسم ا
 هداهنود» مدوجاب ركد نآىلايمخزاوإل ىم نالايخ اهدوعمطلاو صرملا ةمظعلاءذه

 لجالر علا بناجههجو عضر ّرلا دو+لاو ىملا ورخص خشو( عملا )< ردر مايرد ىوسأ
 م تدكى وس ىسب حردلا كو نآو ء تثنكر د بهرثر مب ركد نار ىءاصاَو ةراسوردلا
 صرحا رخآلاد اولا لاذو نكاسةستكلاف بهرتلارالرخألا كاذو (ىدال)

 نيالابغزاو .همدش هرت[لايخزا اوف ىواثم عاس وه ل |لجالةعارزلا بنام

 دحاولايخ نمو اجت لعق نهى رطلا عملات لاذ ابحخ نمر (ىنعلا) يب هدشهتدحخ مهرم |
 سانثلا نمد-او شل ايها بيب ينعي ةدعلاىلال مو ىأ ضب رل ا اذه جالءو مهرصراس أ]



 تنل
 ثدثو اه ديقت ىأر غظوام دق موجتلا ىلع عضو رخآلا لاذر نملا ةوعد هلق عاضأ دحاولا الاذو(ىنعملا) «مس»داغيىركيدشآموجترب « مكمدركل دىكيرفاوخ ري ردإو ىع
 هاله نمر هر( ىنعملا) ب نور دئازينولم تالا يخن ناز و نورب دنبب فلتخم !هتور نيا ىع اولع
 نم تاصح انك ةفلتةعجره اظلا ىف ىرتابنالا له أ اجب :ىتلا لاوحالاىأتاورلا
 ةرهاظلا لاوحالا ن الم نا لكىرخىفم ةعوشنملاةنولتملا تالايخلا نمنملابلا
 تالابخت بسح ىلع رهام تاريح لعفو ق دصتودانأو سردو ظعوولو ريغالاوين دهثلابىف هرظن ىذلا عفنلا ناكنات لغتي لغتشان هعقتترظن مهم دحاو لكشف نمل ايلا نم لسا ملا ىف
 . رفلاو لمعلا ابدصقو هل ةصلا تناكتاو ملأ باذم 4 لبهظادنم اهم فعفنال لاب
 ذهنك امءالعلاتلاقو يكسفنأ نوسنتو ربلا.سانلا تورم أنأ ىلاعت هالات ةلوبتما
 نالردقلاو ءاضملا حول ف رحت ارثأ اهنملكتالا ايملناه زهق ماقتل اوهن هريغا ناك امولصنملا
 ليضقءدسج هرثأتنو هبلق ىلا ىرسي هيف بنك" اموردةلاوءاشقلا حول ارطاندح او لكل ثم
 نمجرضفردتلاو «اذقلا حول نم هلفع هلي ىذملا هتط ا لايش بحوم ىلع ل معيف هلعف هيلا

 ليل امت هللا لام ءاضقل ا ماكحأ فالنخ اب 2 :
 ارركد نآهدن دحر هوهشسيج ريناكم دشينارمس تآردنبا ف ىم هتلك اًشىلء لمعي لك

 | ىتلا ةمتسلااوراكلا اذهام سن ىفالئاقلا
 ةيبههل تسيل اها هذهىناثلارطشلا ف[ال

 لكىوف ىلع هرب رلك فان هراكوهتعنصم) :
 اهثرردشنوربز نوح ٠ كلتؤماندسر( فالآن »ل ىوتثم نوحرف مج دلاج ب زح

 تناك لب ةفلتؤمريغ نكست لنا سانلا فوج ىف ىعيتلا تالايملا كلو (ىنملا) يف
 ايلا تال ابا نوكل ىأ ةذاةخعلاوحالا نوكستئثىالج راما نمةدحتمو ةفلتوم
 :اهدركتاهني وحار تاب لبق ىونشم هبدسو: ةرهاظلالاعفالا تناك ةمونتما
 قأدحأ لكذبالة يفض حو رلا ةليقاواعج املس انلا (ىنمملا) يدنا هدرزكى ئاجور سكره
 ىلء ةذلئؤمو ةفلتخم تاكر حب تناك ل ماهل اذه ىدا_>الا نمل س املا بنامحلهه>وب
 مهتبتاوفخ | ادرهاظلا بح نككردغلاوءاضغلا ولف ررح ارث ةنباثلا|عايعأ ى تم
 مهحورلاهو لاو ةولهئملاب هو أ دحأ | لكببسأ | اذه نم سانا ارداو وع نم
 حوورلا لبق عاو دعن مهرثك [ن كلو املس نوتسح مهنا نوبسمو ٠ ىوف ىلع ادوبعمو ةلبق
 اذافماشراةققارملا لامه الا نماورسعو ىلاعت هللاودو

 لكرومل قئاتملا تروظوا دغاونأ
 لحب هللا دامتعالا ةحدح أ لكل مزاللاف ايالا ف هئاظب املا هل اختر مف ئثىالر ف
 توكسصانركى ا مهو فلن ىاهثور زيت لاقو لم اذولو هلام أ عيشن الئلالدو



 اذه يي رحبرعقردناساوغئرحو ىكب راتتقوملبة زا تةوردنايرغمئرخ فالثخاب
 ةالسسلات تو ىف ر رمل | ىرمت فالتخ اب ةعودتملا ممهلاوا 2 !تاذاعلا ناس. ليت

 مومسهو ةماتلا للا به ذم لوغي هتارصلارعق ف نساوقلا ىرتو ةلظلا دويل بلا

 نأ رمل تليق نالطبن اعاذاندل فانعنا نظي ويلا سي و بهذم ىلا بهذي ممدحاو لكو

 ىرخكى وفوج مها ى وشم نوبستحا يوكن لامهظلا نم مهلا دب لب رشمو سه هلعفأم لك
 اور ةلبقلا ةءاسال لاتملا لبذل ىفموق لم (ىنعملا) ) 6 دشنت اىىنوس هلبق لابخرب «دئتكيم

 لا و و
 دياغور هيعكه كنوح إو ىم "ةبفلا هاا دقتعم بناس هحوت مم دحاو لكى أ وهجوتي ىنعم
 ىرتحابسلا تقو ةبعكلا تاال(ىندملا) هارت سدرك مك كدكددركف شك اكتب

 الا لمس ةمملاو دسقلابس انا ني قيرطل اًاطخ أ نم تنولا اذ ىف فدك رهظت ىأ اهجو
 اراتخا ىأ بنام ةليغلا لاي ىلع مهنم .لكدجونو :ءابيح عملا ةليللا ىف ةلبقلا بيغ ذلا
 املا ةقيتملا يس نركب لف كب عذو بنام زا 1 يدل الئاقابهذممهنم لك

 اماوعوحلب ال ىم مهل حورلا ةلبقر وظت
 : امانا ءالوئهوأ (ىنعملا)
 7 ةردور هوك ديماربإل ىونذم ا تاتستن كورصلا لغسأ ءاملارعشب

 0 :لاور هولا لمأ ىلع( (ىنعلا] «نباو 0
 اذنم 0 لاذ

 ا ل .ىدغ كيل اج

 قأر بهذا هنأب ةرهظي الا صاوغلا كاذو ( نعمل دريدبشو نير الت كركدتاوو

 أزرضو ,ةريغس ةراميص قارخآل اصاوغلا الاةوريغسعيفرؤلؤل ىأدرخ ديراو رج رجلا م
 ناديم اول داذاس انل ا |ذكتزوللاهزاب دشن كسل رح كايرهتلا» 3 0

 صوراغس يل آل نع ,ءدحاولف نافرعلاو مالسالاو تاسيالا ىرارد نع مسمل

 ىنعبهداسفو هو |سةوبلقلا لام ىهو ةريغسز رخو ةر امر هر خلو ةبرطضملات ا داقتعالا
 ناك نأ !يضاح هلممج ام داما .”اللى أ اذانايندلارحت الط هدوجو ةسيكى العدح لك

 ىنملا) < هرهاق حاضتفا تاذةننف ههره الاب هولي اذكه و ىوتنم رشفارسشداوريفنارمخ
 ةرهاسلا



 ا ا -
 تطرغام ىلع انسحاب لوميف طرخ نمل :رهاذحاضتفا تاذدلتن

 ردنا درك « كاكفاورب وج موقر هنينح
 را لأ نوفوطب ابندلا ىف تاشارتل#
 م-مب وبحت لوح ترفوط ا. هوذسخأ اذاف مهمعزو مهتادا مر هاوج ىلع ءايمملا ىلع نور ودي

 مالآلاب تولتني و مهتهتجأ نوفر هلوصح لح الف مشل ا كسح مهعبط ىضتةمناث هنوبلطيو
 يلا يا سانا اريثكت اذ. مسهالومل مهلسرت ىلا ءايسشالاب نو ديمتتيالو ةعونتملا

 د اريثكو ةرخ الل !مباوت مخ أ: فيكن ولاساالو: :

 وفن فيكلاقو سو هبلع هلال لوسرلاروضملىأ الجر نان ماوعلاتانت اهم مهدوصقمو
 لرمأ امل معتنالاقهتلاع دامه فيك" هللا لوسراب لاضتهنلا دانت النا لاقدت ابشن :نم
 5 انما قح ىف لاق هللا نان هللا هحوريم هديرتو هللا

 درك دننز حرب ىشن اريتتشب وخط ىملافف ةشارغلاوهو ةعوتلاب كو لهودحسأ لكل اح
 الو مهعمت لوح نورو دوران لم معضنأ نوبرضب موق لك( (ىسملا) جي دشنكيم ىفاوطدومش مم
 متردد درك رس شيملزك وي ”تيضائموم شن ؟دبمارب فى م مجالاح نغ نودعبب
 : ازةرصشلاربسترا 1كالن لم سو تسهل مائل ةداعسلاو تضحلا ىبومرانل ما ىلع (ىنعملا

 نمديلأ !لصي ىتح |ْنع مه دهن مالعأ بيسو مسوتأ دا م عمش ىلع نورو دي موق لكني ةريشملا
 هدام 5

 اكارا) 0 ا

 اونكسا ىأ (اونكم |)اهتافسو سفنلا مهو (هله أل لامق) ب سنأف حورلاروط بئايسيف (ارقث
 دوحو بطح نمرذنالر قبن ةبح ارانىهو ارا ثسن1ىنا) ةيناويحلا ةعيبطلا ةلط ىلانهه

 متل ارانةلعشرانئابدار أذ ةرافعاو سانلااهدوقورانالالطالواس رار

 هدربناكتآ ارررشره ه همرره هدينش شن [نآل ضفإل ىم مس
 اونطىأ ذكري لكتااناوم دف موق لكريدارأ همر لك يرانا كير شن سهلا هدمه
 ءايننالاك د شرم لكسس نا مهل ةريسن ال منوكسل سانا نلت ىنعي راثلا كفن ثيرانلا عيبجت ا
 كي رهديامتاو و دولخرونمدعيصدمآربتوحإل ىونثم هلوح اوما هلاورااذهلوءابلرالاو
 ارمظيت قولا كلا ذرهظي وحابصلا تنوقابلادولخارون لطب امل (ىنسعملا) ميدوععتمح
 |ربركرم» ىوتتم رشحلا مويم دن. الثل عهيشذ قا كلانلا لعف نطي عمم ىأ دحاو لكم
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 ل

 نمد> انج قرحأ نم لك (ىنعلا) هب ريدانشه شو ععشد؟شدهدب ءرخط عمن ناز تو
 صالخالاو قدضلا عمتا دهام او تاضاب رئابهدوجو ىنفأو هللا هاعأ نم لك ىأر غظلا عع

 دارأف ىقرك 3 نم سيلجانأ وف ىلع احانج نيعبس حاشج لج أل هيطعب نسحلا عملا لاذ

 ري قوج) ىو ةيناحورلا لامجالا حانملا نمو ىراسيلا تاذو ةقيمتملا ستر غلا ومش
 مهيع مهتعاجىأ ةشارفلاقوج (ىنملا) جي هتخوسريذ عمشريزم نام « هتخردديدرد

 اود انيذا اينالا رهأ ىنعب ةرونالىذلا يبعلا عملات اقوم مهح انج قد وثطيخا

 اهلوحاأو رادواوماسر اهعئمهسفنالةوهشلاو ةسنزلاوبصنم اوهاملاو ةروصأ او نسما

 1 .اضاي رلاوتاو اطلااول_هذوأ تاضا.رلاو تاعاطن ا نماورفو

 سسانلا نوكيموي) ىاعت ةوف مران ا ةروسييسفت ىف نبل مجنلاق ىرايح ةمايقلا موبن أب
 أردنادببط ىو ىء سفنلا ىوم ب رفعت كمل نارعتلا ىف قرذتملا (ثوثيلاشارغلاك

 بارطضالا لعفي قارملا كاذو (يمملا) 6 زودمثح ىاوهزا ءدنكم زوو ىفاميشي
 لاق نيم ىجلاو طبخملا ىوهلا نم عصمت < .لوهنب و قارتحالاو ةما دنل ىف
 ارك مخوسنمانوجهكديركر ادعم ف د /!ذخع !نمتي ًارف أ نلاعق هللا
 الوروالبترسو تفرتحا يأ دمعت هيلوشيتفولا لاو (ىدقلل) مي خوزوسزا غاعرب
 تنأفيتحسن هللادنمارابنم !تدجولمانأف بي دعنا قارن ألا نم سلخ !ىنذ دوخو

 نم نك توج و هتخومرس نمكنايركوا عمو ىوتتَيب هن 3
 قرح ا ىسأر نا ايكسم ايهلا نأ ل.ةم ايفل مامعم في3 (قكَللا) م هتءنرفااررب

 كديركى مهواإ ىوشم ىريغرب ونثولاعسا لعردقأو لا فيك ف رونلا ىمميهذو
 عيل لوغي رشم ا مريعلا بحاسر (ىنللا) جونا مديدريدتشكةرغ « رتلاكتازا
 تلذفو ككشر كلاحرعاظ تررغ ىأ ادسيع.لامتبأرو ارورغم تريسكلاكشأ نم
 ةرسحلاالا قبامو را دتلانانو ةسرفلا تبهذنآلاو ةينمل ابل كلاوح أ بل نع
 اهكرتيال ةينامحر تروطىنلاةلاملا كلتتنكن ارظنلا ناعما لئاعلا لم ةمادتلاو
 هلوقبإ ذهل ثملاح نعاربخ ىرخزلا ةرو- ف هئلا لات توملادمن تح اهكرتبالاواهف بغريو

 (نيرأ هوان اطشل) ببن( ضيش) ترق ىأ(ىحرلارك ةوم)ضرعب (شعيوسمو)
 ىدول قي رطىأ (ليدسلا

 ةمايقلامويهنيرم



 فرعبإل نك قرك ذ نم سيلان! لوقب هنانرك ذا نع ضار عالا هللا عم ةسل اه
 هيلعهملا طلس ةيناطبشلا ةينانلارملاوحلا ىلادلخأو هركذ نه داءوهلا مهتراشر دق
 مهوغو ءالؤنم نيلالأسا بحالات دو وول هللا نع هلغْشب نم
 ىوتثم ىزشحاةلناوأ اذه ىأز احاهؤ انور أتلاَّدثىهو ارك هأفلسرلا اوبالكن مج
 ىنطنامعشلا (ينعلا) هيام“ ىنبب رك كننزا دروخ ةطرغ ماب ر لدهنفر يدرس عقل
 نا 1 ةطوغلك أانلوحراع نمبلعلاذخآو ىسهتابارشلا سلو
 فرس نم ال انييملوغيو هسفنل دنسي هاك ى تخا ءاثعم وكيف هيف لخد ىأ طشبو طرغي
 للام دبل كابالا نسا ناعل نمةرهاظلاانرو نمعمطنا سوهلاو ىوهلا ىف هربع
 ىهىتلاةذللا ىأرال ىأ «سفنقرحاو هرتغان 4تايئالىذلانهلاةشارالاكوه ىذا

 لامعالا نم ايش صحي لو سوملاو ىو هلا فيز لا هرم ىسهتت اوركسو أع يرشف هندب سك
 لوحوهوامورمم ةيهلالات ايلا نمو ةصحالب ةبناحورلا ضيف نماشن ديوب و ةيدرخالا
 تلطط ىرتم لات ذهلوانقلاختايلش لوما اذه بيس انم ىتخ اننيب جابوعاورهاملا
 ىوولأ حابرأ تلم (يىئعلا) ب ىمعلا هللا ىلا ىوكش كتشف هامرغمارسخ حاب رالا

 ناكسم ءادعب ىني ةنكمل ةبحتياي رأت نأك امد ةمراغةرساغ ىأ اري سوهلاو
 ةمارغ 4نارسخ مستر اخ تيحراش ثبح ىل نار بتل تادابعلاو تاءاطلا
 ٠ تامتناوخا حاورا اذ ىرثكم اهلوبةجريىوكش ىمملا لاعتهظا ىلا تشن
 مدقلاتاتبانتامث ناوخا حارا تكلا بو نيب ام (ىنملا) ميتاتتاةتانمؤمتاام

 ةيهلالا سماوالا ةعبطمٌق | -تانناكتالْوَصَتالم حاورالا كوتا دابعلاو تاعاطلا ىف
 ىونش. حورلا ءانم تناك حورلا مافملاهلو سول ناوخ !حاورألاقو اهلةءئاخاهبةدفتعم
 دحاو لك (ينعملا) يدنا ءدركوسا نازي زعتآو ه هلا هدر فون قير ىسكر إو

 ءازعالاءالو هو ىعسلاب ءيلطو حورلاب 5

 الق ىلا عت هنا ىوسا مع اوشر ةرماىأ لاصتةقاباجاهجواراخ

 ىاهبناجالبت اخرا ةمامحلاءذهو بنا ريطتو بهذلل بهذتةماح كو (ىئسعلاا) «ىنابجسا / :
 اةمامح لك قيدارأو هتيلباقو دا دعتسا تنال بهذي اين ف! دسح آلكونمي ناكمالدلا
 مهنيذماءايلوالاىأ ةمامملا هذهو اسلوموه .ولكلو ىوف لم ايندلا ذهل ءأىأ
 ران يوه داق م ةامإو يع ىلامثديلا ةويومهقاىوسام ةكرات: دحاو سفن ةياثمب
 |بوسنللا جالا ىهو تيبقاروبمل اسيل غ (ىنعلا) يكاد ةناداقناد
 ةو ةيولالا ذب وهلاءاوهف نهي ا اغلا لك آلا



 5 م
 انو ىوش ايناحورءاذغيذشي ىاىنيقسيو ىتمعطيى ردتع تيب آ ىو اها ةر>ال
 اذلكببسلا اذهنفو(ىندملا) هنام*ىزردايتدشتديردمك و. ام' ىزو رنينجدم؟خارفا
 لال هأ ةداعاتدام تفلام ىأ ةزمراس ناطخذلاتنملابخ تح اعسازا ةزرأ
 لوفتو هيسسحو هف هللا ىلع لكوتي نمو لوتر مهفل اخ ن خو نوح هب و نوعمجت اينال ا لهأ
 دندن مانجرفار جرف نآبيسوج ىلاعنهنلا نم ج رفلارظننتو بتحيال ثيح نم هقزريو
 .<رغل مسا عضو ةيجرفالؤأ ةيجرفل كلن ةيهت بيس نا اذه ©لؤازا
 ةدشنمىفوم (يسعاا) يي ج رفذدب هج رحرد هبج ديردبئفو دو
 هبلغلرورسلا فا ىأ جرغلا هلى اهقب ده!لجرم ا يح تب قرم ضي 1 ىف هجرحا

 هنوكسلا ةزمملاةبلامءالعح وصلا اذ (نلا) 05 هدم ناز شاندش بغا

 ىبجتلا لجزلا لاذ نمارو هثمرابئانراس بلا اذه .حرفو يرغاهلهقي زم دعب ءاسأ
 ىو لرقم ى تحج ليعف ىو ةسجارف اهل تلاثو ماوعلا هتفرح جر اهلس أو دح] هلي لفو
 منن (درد) مدردفرح ناقل عب طردلا دام«. هريوسش شف اسر شاندش بقل نيالا
 (ىعلا) ىفاسالرل بام دوها ذه ىلعف هغس1ى قباب وكن! ىدردىرهوجلا لاق لادلا

 (صاوحلاو ماوعلا اهسيلتةبحرغلا نال هبفاسم» ذلك اكل اميسشلاو اف بقللا اذه

 عبط ىف قب و ابندلا ىلع نومستغي الو نودنغب مآل اير مول نوكسحت: ص اوما نكسلو
 دنع اهعمالبج رف مهلاهسلب لصعحالو الشال ةَبَحرف يوسي راما ظذل دماج قلما

 ج رفلابفيسوتلارهوجرفىنعم فاملا نمدارلا ناذ درقغم اه انعمودوجوم ماوعلا
 ىفاس مانرهننح مهو ىوشم لاتاذهلو ريغال جرف ظئادر لا نمو ظفللر اب ءاال

 متلاججرا هلال تأ ا ذك (ىنعلا) تتش ذكي درددوحا ارمسا »

 مالاك هلدعشووايرسو ايبا ىنعم مسا لكن مذسخأو فاس مسالك كءاضب لماكسلا
 53 .زيابو قا انا لاقهناف روصتكى عي ةكثو تحل اوركملا ىلا بوما ىأ ىدردلا

 لكم كره إو ىء امهور فكم مالكلا اذه ةقيغح اومهشي ماوعلا نكل هللاربختبجف سبل
 الك داكن ملك (ىنعلا)  تنكشان فاس وس فوس تفرع تفرك اريكدر»تسراوخ
 وهو ةسيناملا نم خيول نعي هردلا بونلا لهنيطلاومو ب هتلا فاكسلارمدكمل كلل

 هدرد كرثو فقؤنالو ريس ءالب اصلا بن اج به ةقوصلاو هلباقو نيطل ا لك ؟ىنسعلا ف
 ذنب ىلا اولامو ىلا عتق نءاوشرعأىأ ىدردلا ف اوبغرابندلا لهأو فاسلاراثخاو

 عم ثيبلا اذه تفكشات نان ىدرهلا اوراتخاوفاسلا اوكرواوءاجو انما

 لات(ىنعملا) يدور ىثوغسب لدتلالدنيزو دوب ىف اماردرددبال فك 8 ىجربسالب

 قرملا



 باقل بهذي ةةالدلاهذسه نمو ايف اصنوكيدردلا ةنبلا نسعي دال هلل هسفن ىف فوصلا
 (ىنعملا) < دارس, ىدردوامرخ نوج ف اس وارسسيرثف اسر دانف ارسم درد ف ىم ةوغسلا
 لس ف اصلارسيل ذي انج فال اورمعلا انش درهما ندي ءريسي مقو هيخاسوارس# عقودردلا
 هرئاهتنا نكلارسع كلولسل !ءا دن |ناكو لوارسي رسعلا عمتاف ىوف ىلع هرم كد ردلاورقلا
 ةضايرلا ىلعريصأا قداصلاكلاسلا ىلع فارسي رسعدعب هللا لعمس لام هللا لاق سسسيأ

 اريسي ناك ام دعب حذف ىذف اوهرلا ناف ىل ان هللا ىف|لوسولا لمأ
 ارقت بطر رست حمو لالخ عاط ةزأرسلا ىرهواجا ل

 أرسل ا( ىنعللا) يي شاهمرغا تام نيز ىرادمارو شابم سزآ نه تسر ءابرسي ل وتم
 كيرا لسمج او اسب؟نكستالو مصا ارسيرسعلا عم نام لاق ىل هت هللا نالرسعلابالانوكبأل
 تاسونا ىنب اونومتنأ ليف اونوم ىوف ىلع قابلا ش امملا ىلا !ةيرط تاما اذه نمل
 أرادلا ءانغلارادنم كولن لب نوتوميالنيئمؤملا نال متادلا قابلا توملا نم توجت هلاىلا
 أ ىدنزاب( ىصملا ير سدوزيزكربتوغص تاز ان هرسو ى ا فاكشب هبج ىعاوخ حورط ئم“اغبلا
 قيزفلا لاذ نمىن- كتبح ىقشون لمةحارواحرف امورتبلط نا

 ةسبجنفأو قرزمةيئامو رو* اس تيِلط نا ىأ اسأراممفرتو متو :وفس قلن ىشلاو
 مور لام لكى عتنأ ةينامسل يشتم دامانال ةهمذلا قالمخالا كرثب كدوحو
 ىونْم دوجولاانفا شل اوُبٌيملايإلكلا للا فولاو مسملا ةبملابدارأف ةيناحورلا نم
 | (ىعلا) 4 بدو ىمل ايخو فرد ناَنكزآ < هبا توفسد تكن [ىوس تسهر
 * ابحلاو بدالاب رطلا ىل_ه باهذئاوهر بدلا نمالو مل ايها نءالو فوسملا سال نم | ةغيشملا بايرأ لثم ايفوس توكمالو ةوخملإ ناطر اسمذلا الاذ فوصل قيغتل ىلع معف
 نيدللا مغ لاق .: هللا ىوسام لرتوةدابعلاو ةعاطل اببلغلا .ام ةلام فو هنت نال

 ةالسوأتح.جوأ و رافسالا ةرثكوأ ةركروأ » امق مم نم عاف فّوستلا سيل (ةءطقإل
 مارتحاورك ةماودو ٠ هرسهلالاةبفا م نكل ه راه مايسرأ لاملدبوأ و دبع
 ( ىنعملا) هب مال_لاو هملاوللاو همل ايلا و ماثل ني شبيب تشكي ذوس» وثم هاك
 ةطايخللا نع ةءاتكف و هتلا لك الا ل جال لكلا ا !ىنادالا ماثثلا٠الؤم دنم نك
 ةيانك ةبجلاقشبانه لبق م هنالا لالا نيزتلا ةطايملابدارانمالسلاو ةملاوللاو
 | «ايلو دش وكن نديشويالنر « ين ماتواضسن[لايخرب ف ىوتنم ةنيزلا نع
 ةريسلا نسحر» افصلاب وهن كل ةرهاظلاةلاخلا ةروصن نوكمال ناكولر فوصل او( ىنعملا)
 ءافس ىلءلسصل ةيفو هلا ىزي قزتلا ىنعي* انما ةقرحلااو نول ا فوصلا سدل نوكي ءايختو

 | لسانىردرك شابخب» ىونثم نحو فيطلةريسلا نس>ورط
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 ١ نحو ءاغسصلا ل ابد ىلع هتاعفنا نكل(ىنعملا) يي وتوت لابخى داب عوج ىنووا

 يزل اكل عئاس احلا ءذ_ه كليف دجونو عيردنت ايؤوشلاو ةوغصلا كار مدعو سال بهذ

 ضارغالابىعب انعام ىاوتونل بما دارع لثم مه زيزتلا نوكيالنأ طرش نكلو مهذب
 بطاوللوه قداسلا فوسلاامأو لم اب ريورتو ضح ارو امه نيذللا ندبل وب وينال

 مهلايخو ةفئاطلاء 3 هركسف ناكولو اهلم ةبطاوم او اسم مايقلاىأ توذقلاو تاعاطلا ىل_هأ

 نوما مسهف ىلاعت وهتاضرل بلملو هللة هلام مهتدابع نكس هللا ل_هأ ىري ف زتلا

 ىانيدشبوفعي وزو هقشع ى اروع ىاتسزووالقوبإل ىوتتم لانا ذولر نوغشاعلاا
 لأ ىلامت هلل ىلا لوسولاو ىشعلا ىلع : ليل دةحارلا ىسهلالا ىثعل 1جيبلا امي (ىنعملا) يدع

 لاثلأ ثءاكاس فسر ,ةروسف ىاعت هللا لأت ةحارلا نم شعل رمسب مال هيلع بوغمد نكي

 ىف هقتم ىف ناكرانلا دل ىذلا يهارب ةباويهذا)ةوخالا
 هوذل ان) فوع الا ىل تيم ىلا او اهحر هيف نالاقو هل أسراب ليرمج هرم ةذلا نمو هو بما

 سيقنأىلا ةراشاىسفنالا ىف نيف مخ لات نيل الج ىهتنا(ارمهد) اي

 بوضيدجو ىلع قلأ اذا هاجر ازأ ن مهقاءاسك ةوكوهوةذلا بايت نم بلقلا فسر
 نيديرلا ضعبهنوبلب ياشلا نم بولاقلا باوإرشلا اذه نمو اريصد درب ىمعالاحورلا

 ابنالا بح نم لصح ىذفا ىمعلا مهنه بدفن دظووتلا اور ا ىلا ةقرما ةكر دوعبل مهارخا

 (ىنعملا)لامج ةدريارسدركربدرك و لاجنتاقخ[تتزت# شاب رودإط ىرتم بف فرصتلاو

 ةيمعلا ناكلار سكن (دركر درك ) يأ لع لاميتا عاب آرلكتريغ دئامزأ لابللا
 برش ىنعمب ىيكر ف صو(هدربارسإ] ىلا ف آرملاةس رعلاب ودرك ادرك ي عم عشوم الف

 | تنكولو لوي هناك ممله نا داتسالا ىلا جان الى لسا !نم ءانك نيطال_لمايملا

 أر هظبالو ص الملا كلرعسيب اذا كل عنام دئاتناككل بخ نكل لامجلا:دهاشلىه#ت

 دك ارمدن وجر ه تسب ولو ىوتثمدن اغلا ىنه؟لوالارطشل ىف شاي ودو ىمهلالا لاس كا
 هعئمو بلاط لك طرلابللا اذ( ىنملا) هامش شابخرهوتسينءار

 بلاطمادةقأي لاي لك لاما ةدهاشمىلا كاني رطاللاحلاتاسابالثاق لوسولا نع

 بلا تسباب نم فض مأ لعف اذه ةيس .رعلا«ايلارسكب تسيالثاقىهلالا لامجلا: دهام

 مادام هنأ كلاس هيبفت اذه فو لو الا ىف كلن ذا الن فون عجب ةاومجاءايلاوهسسرعلا
 دانس ليبق نم لابملاىلا طد رلادانساو ىسهل الاى املا ةدهاشسهلرعسبيالل ايا

 شك ه شودزيتر شركريتات ةركمزج» ىوتثم ةنبدم ارمالا ىب كلو هببسيلاْئدلا
 ىنفا مهلا لفعل عب سو عسلا عب رس كا ذربغالا(ىنعلا)« شوب ضابترصنرشحزادو
 شوءزيتو شو <سح زيتي دارأو ءاكب عمتي وصتو ناب لغ ىلا هث هللا ةريصا بج نم ف نوك.



 فهاطل

 .انعم4 ل احلا دامملال مع ىلا لساولا ىبهتنملا

 تاليبختل كين م ) هدود ركنا شي » دوش ثىناهلييخع تا دمنإلا
 قبو ثالايحنا نموجتيو صلخي لب متسس امالو ناطلس هيلعنوكي الو رهظتالىأ دمت

 ءربتار وتو دىاجناكنبو ه لغيري ارعتشكرسل دنا »
 :ةمتراس ىتلاس اوف" ذسمل بهراي وئعماكرا دوابتاحرر اربي دن ريغخملا بلقلا كاذإ
 ا .نمامهس 0 تادهاجلا, تن اهنا انادبالا ساوقأ طعاىأ اه-م»
 وندم ىمهلالا ل املا ةدهاش1 لصتو ىوسلا نمومضتل

 و (ىنلا) 6 ماركمما ساكن ع كلا نيد
 0 1ضرأ ىلع

 » ناشن شعرج زاخر و فلز ربثسج» ىوئنم البلف
 فلز قعرثأو ةمالع ىأ ناشن طن ةءرلا كلن نم (ىنعملا) هي نارا دن
 اي اب و ا

 اذاواو بارثلا نما .اوةاخ نوب وبحلا ىأ م .*ةفشْللا فو طاشنلاو قوذلا نيب وبح ا ُهْعْش

 (شك )6 شيسو بشوف رام هاك تلك ا نيكت سنسح قل
 بارغلا 1 ,هلارثأ ة عرب (ىتكللا) !للدمو نسح ىنعم ةيمحتلا فاكلا منش
 ةقيملا فو سانا دسنم نوم مب نأمل ىنعي زل دمو نس ةءرجلا كننم

 اراه البل مهسوبتاذها كنان امل تاعك[ 1و نسل اعن هللا نسح ةعرجرئأب و بارت مه

 ةكوج ,ىمههك ىناثلار طشلا صدأ ور تبلغ كناري ةيغرو قوذة ام

 مهسطتو ران
 (ىعملا) يدنك توج دوخوافاسانارثمم ه دنكت ون دوجزيمأ 0 ذل ُِ

 ةعرجلاكلثو اس ابمع اوني كل مخ اهل التبول كة بيب املبارتلاب ةطوا- 2

 نمسح حراك ناك » الا هماجحخراك شيب ىمكرهإل ىرشم ىهاالان حلا ثدهاش
 - دنم ىأ خ راكم ادق دح لك (ىنلا) م كلان عرج دمآ

0 



 ىملالا ن ملا حدق ن .ةعرج تعقو( ىعلا) هك لحزو ىمركو شر رش عزم هه لمحو دب
 . بيد و لحزو ىمركلاو شرعت لم تعفو ةعرجو ل لح او سهل او رمقلا ل
 ةياهنو ما هلل ز دل هىمولالا نلسا حدب نهايشلي ف يكف افيطل ءابضو ارو: ت دحو فيك

 ىونثم سهلا دعب هركذا ذولو عمم رلا لصفر سهلا هبلا تلح ذا جري مسا للسلو
 له بعلي (ىنعلا) 4 دلحدويشيصآز هك« ايميك اب بحت ىا شيب وك ءرجإلل
 أرادقملا اذهنوكياهل استاوأ ,ءنانايمبك وا لوغتوأ ةءرجةعرلسا كلت لوهت
 نوان# هوك نكن  لورأردصلال مرسلا برخيبمال ةئانطألاو نسا نم
 ىنافلا لم اهل اسنا نم ةعرملا كلت تافىأ( .اًهيدهرك انف شيبسز هك ةطسن وللا هئالا

 ,نورهاطلا الا لاذ سميالهنونفو خىارا بيس ب لط د وف ىء ادوسوممودعملاوامقاب

 رنا هلصو عدمت اقالمو ءبيسآب الا هتل تدرأ نا ىأ دما بلاط هبيسنونغلا اذان (يعلل)

 نحل صو ولو نو رهادلا اذا: سمالهنأ لعاوتادايعلاوتاض رلاباعساو سو لزتهلا
 |لكالهّللا ىوسام رتل ذا ةلاملا هذه دهأ ثم ىلع ر ديال نكل هلا ةدرجس نم خيام لك
 ىلا ابل وتب وثلا دعب ةمرأل ا ده اذا: ةعرللا ة دهاشم ىلمر ديال تاوهلل عمم

 ةعرجه د ردو لعلر ورز ربة ءرج» ىوثم ل مفي يجهلها ناني نالو حدقتا :دهاشم
 ىرار دلو لعألاو بهذملا ىلع ىسمهلالا نشأ منكم نيوعتو ا( ىندملا) ) عرشو لقنربو رخبب
 ىلعو رمفا ىلع لصجوةهاطللاو رابثعالانةزادغم ا نه ةمرللا نمامل لص أ ةعرح
 هان فاطل ناوخ ىررر عرج ىرننم عم تالابطا لهم تناكو ةهرجر لاول قتلا
 يهلالا نسا حدق نمفاطللا حالملا دحر ىلع مادو ,(ىعلا) فاس واو رتآدشاب هنوك

 فاسلا كاذو فاسنوكيف يك كي ةفاطل حورلاتيقلا

 ةيانجنالو ةياغالو دسعالو دحال ىأ اذصأ انورقوريبارششلا قار ىر هولا لاف قاب
 ىلام ىمهنوحإلل ىرنشم ةءرج هدم تلثكمملا نح ميج ىسهلالا لا ملا حدقىنعب هن اطل

 فاساو برششلا ىمعنديلام نم( ىفام) ب نيطزارثآى ببنوج ىوش نوجه ندا ارناب
 ىأ بوبحلاتاسالاب زكتر فو برشت مالنا م( ىلا] ب اطقلا هيفءاسلاو زك للاو

 ال نوكسن» :كطلا نم نؤكت هنا عم قوشلا ةدايزب هبغرتو كناسلب + ١

 ريما هئممتلا لاج ده اشنو بوبحا هو بو انجن نوكال ىنعي بارغل نماغيظت نيط الب ارث
 نوى عملا!ذلهىلعف نودملا كلر ريف كلاس نوكي فك ةولا الاذ ةينامحأطاو مطل نم
 نيزم انسة مرجتآ المتتوهكنوج طك ماهفشمالا ةيناثلاونيلعتل ةئلاكاو لوألا
 اذنه نعدعبت ءاغصلا ةءرجسلتنااملترملاتذو (ىنعلل) جياد كرت درج نت خولك
 ندبلا اذه دمبب امل ىأ توملاب رداللاو فزكناىا خراكلاةءاشم وهوىذلاندسلا



 ينكدنام ىندجتآ ف ىم ءافصلاةعرج نم ةبدسملاةوارطلا اوةفاطللا هثع دعبت ىأهخراكنم

 حو رلاجررخ دعب قيام لك (ىنعما دوب هتشكتن نوح نادبيشز نينح نبا هدو زون شنند
 دس ابن اذكر اسئ/ىالندبلا كلاذالئ اقرا و بارتلا ىفةلامع هتفد لعفتت ندبلانم
 هلال اج حدت نم ةمر كاكا .نمسحو اين دل نسح نأ تلعن ىنميانسح افيطل كام

 | ىهو ةمرجل || ْممتيهذاداف ةدماجلاراصمالا ناسغ اكىه ىثل |نادبالا ىف بغت يش
 ىلاّرطشنو ةهركت فيك ةفاطللارةوارطلا هم تلازر ,بارتل اوه هلس الد اهم اداعو حورلا

 ىلعتمدو ةعرجلا ىلع ثلصح اذان ةعرجلا ىلارظنلاو نادبالا كرت, قالا
 بحكم لازو نيج بارش ءواملا هللا لاج حدف ىلا تلصو ةمرملا

 : .طسارالب اهلاج ىرئاسل حورلا(ىنعلا )
 هبيبح هللا ىن اذهلو !هرمسر اهملا ىلعر دقأ الىأ اون ىعم مانت نا ىلع لالملاو لاسملاو
 قونمم فررمأ نمح و رلا ل قح و رلا نع لنولأسب و 4لاقواهرس ىلع مارعلا عالطا نع
 باحسالب رمغلا اذه (ىعملا] ب ايكو راكتازدر .؟ناونن حرسش و اس .ربانبا وج ه9

 |ناثلاولءو هو ايكسععل او فرمستتل اىأ ركل! لاذ ح رمت رعف ىلع :ردفالا رونو » ايض يريم
 ةين امسملا باعاهم عفربو شعل كَما تأ ظإررلا سدس حورلاوجضتاملىأ ةردسقلاو
 ارط ثلا ىفهاملانم .فذحت هلا دارا نأيبلا نع ةجراخةردتو فرصتو زمو ةفاطل اهلرهظب

 «. دنف شؤيريزيطم نآ ١ ذيح ف ىم ندبلآب الاعور الا نمو ورلار معلا وهو لالا
 مطل لاذ نسح أ امو فطلأام معاه سبح (ْىَصَلا] هب دو ناسبله-اكنيطالسنبك
  نركنهناساكت يسامح ة يوي دلا نيط الس 1١١ ذه نان ىناحورلاركسلاو لسعلاب«وامم ا ىنهلالا

 هضرأ ى هللا لط مجنوكر اتعاب ىسهلالا بالا نم ةيطع مهلامو مهكسلمو مهفرصت و مهتردق
 دبع ىلع درت ىسولالا جطملا نم قازرالا سمج ةقيضحلا ارابتماب نكلل قازرالا مةءاؤاكو لو
 (ىندللا] « نيج هشوخ اروا نمرخر ه دوب ك» نيد ىارعص نمرخ تآ ١ ذبح إظ ىم ىلا عن هلا
 نيج شرخ هر دب لكن وكي نأب نب فار دمالاذىأ“ ا كنار كي نمرخ نا فاطلأ امو نحأ ام
 0 كاتس عماج ىأ عملا اوهو ندبج نم ىبك ف سو
 ابرد تفهوزدوبك « ىمتوب رمم ىايرداذ بح )ف ىوم هئمتادوحوملاعافتناو
 رع ةعبسر علا لاذ نمناف مغالبو :ذلارمعل ارحب كاذنحأ امو فالأام (ىنعلا)
 ناناينالا نماحنىذلا هللا لا لساولا ىنثاسعلل ح دما ذ_هوللبلا نونلا مشب ىدىا بش

 اكو رعجالا لس راسن هيفىقوتب دحالار ل ل مو نالةرطغكا ةبسنلا ةءبسلا اين لارحجأ
 قاسناال(ىدلا) «ثتسدرز الاخ هررشنيارسرب و تسلا نات خيرنرج هرجإو



 تايلغلا لاك نمو الغ ةعرملا نمبارتلا لاذ ( (يندلا) عريش .ةشوكف سب هك
 ثيبح أ تلت ىنعي ىسالباننات انايلفدا هيب ىنح ىرخأ ةعرجانيلع بس بحل قاسابذ

 ىلغنو اهبركسنل ىرخأ ةعرج اي انطع نانرهظف بارتلاهتيطع أ ةه
 نيادو مرر همدعزاعدركةلا دباوررك 000 دانحلاك4ةيحالوذلا ناندامان ص

 بن أو ىرضت لبقدا ىنعي مدعلا نمانينأ تلعن لبقو قالتا(ىنعملا ) 6 مدخن :ىنتشك
 نيا ىوتشم تك اسوهنم غران: اهر ميل لوقملا مالك | ذه ناكناو نسحو هذا ذه

 مالكلاو ناسلا ! دله .(ىنعلل) )6 تدينتشك طب ناك ومكليلخر
 كبدلاو ا .هوريطل ا نم ةعبر أنف: ىل اه

 لادتارقفوال ل بلع ليلا اقع اضمو وتم هانا ناكف صرحلا طبلاب درأو
 يب لك ىلع لعج مث نوير و نوه طاخار نوعطتو ثليلا نملمأ ىأ ن هرصف

 هئمدارملا نوكجبسعل لئملابجاو طبلا لاذ
 ريغ طب رد تهل ىوتثم ةومأللا نالخإلا سوح اهبل

 طبلا قادوحو ءناكولو (ىسعلا) 0
 2 !نكلورتكل و را

 ائيبملاةاذهلو ةر وك ذملاةهب رالار وتلا 2
 مالسلا هيلمرب ,ا نيش < ب سورا عبطو سواط سوط 0
 ىم 4مالسلا هبل !نديس نقب وهعبطوبسواطلاةفس ناس ىفاذه بارو ١
 انغرف (ىنسلا) © نلننو مان ىاربهولح ا-دئكو ك ٠ كنرودسوواطب نوك ا ميدمآ 9
 الزول لعشب, مثلا سواطاا ىلا نآلاانينأو هيلع ملكشلا نمو طباا نم

 مترو رغلا هل ه> هرافوو هراهنشاو ماو« دبر شف ىارظنا اذانراسعلاوةرهشلا ىأمالا
 لوقت نمر ,ءاملاو ب سانا ل-هأ نم .اينالا لهآ اذك انرز مناك هبل رداوسلارظناذا
 ناك راقولاو ضرعلا ىف اريسأ عفو نر هشو همابرتغاوأ ةمهلةهة,داشرالا ىلار دصتلا

 بارغهئالابو علمو نسح هرهاط ىأح باودر جرار علم ءوشوةنءهرهاط سواطلاك
 نعل + ىبنآ»دئاهو هعانزو « رشوريخزا نا ديسواتمهإ ىم عيقو
 .هةربخ" الافرءوحدبل ةسانان ران كاهدا سيما رتلاو ,ريللا نم قاحللا دي. سمدصقو
 6 راكدوطقمزا لع هجارإ ارمادوراكش دربك ماد نوجريخش ىف ىم ةدئاملاو ةيمتتلا

 سانشلااوذ اساذالاسعلا قام ذك هك ىذلا ديصاا نءاهلربخال اديصال خال ةكب

 م



 ناجىلا ساننا بلاوهسو مهتبحل

 اهل عفنالو اثيشدبصت ىلا ةكيشلاك

 ب تفرك زو تفركز ا عفت ورشه جار مادو ى م راكلا دودقم نماملربخ

 ةشيب هو هئماماررضالةكبتللر رش ”ىأر عفن "ىأ دب هلا لدم نم (ىنللا) « تفكش
 ب دئافالثبعوهىذلا اهكسمنمب عنا ان

 ىرثثم تكسانالاو ريخلا لف لافاذ ولو دنا ديف مهل ىذلاربا ىلا سانلا د اشرا دشرملا ىلعفا

ءابحالا تعفرهخأ اب (ىنملا) هي نشا ذكبوىرا اد دسودابو ىتشارفان اتسودردإ 00
 

 ةبقاعو نيد اللاب مهلعجو ةوالملاو ةيصتلاب مهتعقرو هسبلاجو بلقاس 2

 ىناقل انمغا ايندلا نم جو رحلا قفحت نملك اولاق منان توملا دعد مهنكثرمالا

 هدا دوادزان هركم در ديس هالو تفوزا تسدوتنبا تراك اف ى :ث قابلا ىلةبغرلاوأ

 مهمل الثىنعي سان دبس ةبححلا ةكبش نمىأ مادزاا ذه كراك ناك ةدالولا تقو نم( ىنعملا)

 نازإ» ىم سائئاداطصتو هللا ةبحم دن أ كنوفطالب ولي 'ةيحلاو ةعالملا مرتو

 ةرثكلاو ديصلا نم نكن( ىنملا) هيدوب وران ىلا عيه نكرد تس بودابو ىسهساوراكسش

 دوب وراتادبأ دمت :لمهذعال د ىأن كر دهن سدرابتالاو تاغتلالا نم ىأ دوبودابودوحولاو

ارثك اقلخ داط صن سا: كاجو دق ةع_ث ثنا مادان ىنعب دال ىدسو بل ىأ
 مهلعتو

 م.م تدحر لهو ىررحلأ من مهمل هظ لهال ايفاوار ابتعا ممدحتو كا نيبحم
جارد | ةرالر دستاذذا سانل ان مرتك يعي ةعاذسةلامحلا هذ الرو رغفرهظب

 هسيلم عق

 م ىلا عتهنلا نع موعمرهذ فنون دك ةاوئاكزب هقارك ذياو «:هيرلوريثك قلخ

 ارورغلاو ةلففلا؛تنأو (ىعلا] هيزونه ناقل ديسردد جوت هزورت-هاكيوت 75
 تقولا نأ معن لو مامالا تررتغا نعي ةواليمويلاو بهذورثك | كرم كاربخالقرغت م

 لرم فرسربءاذه نم كل: دئاف ىأ ل غعت يامل مف ص لاو ديلاب نآآلا ثنأو عملاق فيسأ

 مري لاى اعث هللا نائر اما ةيعم جل اغتشالاو لعغلا اذه نم غارذلا مزاللاةسانلا بلج ىف

 ايد نباو هما دز هى تاوربكى ىبنآ ف ىمل-بلغب اىفأن مالا نونبالو لام عم. ال
 كاغش ىلء اظف ا نكس انلا ديصن لوغشم ثنأ نما ىنسعملا) «ماشلنوج نكيم دام

 ةيص دحاو عمل عفن را ىأ ةكبسدلا نم هفتعارخآلا لا ذره« م أدحاولا لاذ دسافلا

 ادسأاوأراذاماثللاةداعنانماثللا لثم ٠ لاا ذهورخآلا نم زغتو ىنغتسن:راتو

 نع مهر اي دما مسهدا يم نوك هثه اشر ان هشاو دج لا ذاف يلا

 كار نبازاب إل ىملاتاذهلو مكسهت| ينعم سعأ ده تعاوا ذه كلسمأ هوقو نولفاغةرخآلا

ذه ريغ بلط او اذنه لرادس(ىنلا) مريخ ىتاكد وكب عل تنبا ٠ ركود كوله
 كلا
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 فنا
 اهب تيل انه كل غارفالاة املا هذي ديقنم تنأن هن ذب ىذفا نم مهلريسخ ال انطأ بح
 نوكسن (ىنعملا] كي ىف دغر ,عاد هزجونرب مادو ديسالي ون مادرددوش بشل ىع تاعاطلا نمنامرم ا بيسو تاقوالاورمعلا عببضتل ببسا-خال القمل ا دنع ةةوبشمةفاس ىف تسيل
 لمن عقر داهزلا مالكم لكنت نانا ديفواغ ا دسالا يلم ةكبستلا نوكتالف ةرخآلا نم ئيث ىلا لصنالوةدئافالب اراه رم فرضت ىنعب دح و دبص كنكسش ىف سدلو ليللا ىف
 ىدش كه مادب ى درك ديصاردوخوت س إل رشم تاه تاهه ةئجلا لمأتو نيفف نمل
 ساالا ديصن ديقمو لوغشم تنأ نماناذكه كلاس ناك اذان( ىدعملا) هب ماك حيورحبو سوبحت
 نمامور بر اسوبحم ثريص نأب ص انلا ديسسب تدبقت كنال ديغل او ةكبشلا ىف سفن تلعج
 (ينلا) مدتكدوخديص كنج موج مه دوب اديجاص انزردف ىوشم دارملا
 هللاذعا 1 نم مرحضو انسفن أد يسن سانلا ديسب نيديقما شوك ةكبش نامرلا ىف هلاك ن مغ
 سا.لاديصب ديغتودشرملا مما ىف لغتشا نداضي رعت هنامزؤياشم عمم شن ل خداو ىفاسعأ
 ديس دمآ الوخراك ثدوجإ» ىونشم ىلا-هتءللاةهاط نمو لول-لا نءامور# قب و
 اريزنللا ديس ل ثم أماوعلا ديس (ىنسعملا) «ءارحوز تدر وخةمعل دح فش را« ماع
 مهتم الرتب دهاب يلعن ذكر مالا تاكسجاأ مارش ينم ةمقل لك او [هلادحالةلمم
 ًلاذو( ىلا سكمادرملا دتكىراكليلام كد راقت ةةعار دبس دزراهكسن 1 وف ىء
 ىونثم دحأ ةكبش ىف عسي ىمىسهل الا هلآ نسلق ”هنلا قشع دمسسلل قئالوه ىذلا
 ثلنكيش الرتت ىأ هتكبشىلابهذنو ةكبشلا مشن ىعب هلا ديس نركستو قات نأ كل عفنألا نكللامدل كدبسو (ىنملا) هب ىكردل ما دبئئرادكت عاد عودا ديصو يناركمونإل
 | نوكست ىبح تاعاطلا كرتالف ىسها الا ىنثعأ !دءس يله ال «دحسسه,ث ىف لخدنو
 ىراثم هنوبحيو مهح رهظم
 :قكعلاو (ىدعلا) هب تسيدابسزا
 . أ ايوب دوبعلا ةبترص ىه ا ديس ُكنوك نال داط هآ

 لاقو (ىنعملا) هّتوش هرذنك اهراردا وشءرغوار شب وخ نك ن لوك
  ىروضح ىف لفن لعج ا فراعل او مولعل ا عسمج لع نا لولو ايفختام الك فذ قىشعلا
 رقي يتلا. ةيوثعما ةيلاسعلا بتارلا ىلا هتىتح فعشلاو هبلابارورقم نكو|ةيعشو هلبأ
 باتخآلا نا ىلع !ءشاون كورخافتلاوةداب_لا ىأ ةيسعلامراو كرتاواجب
 ةلرتاىنعي ىفذأ ىف وشعل !لوق لومماذهو رخافنت !هدارأ انهوذي ءرد ملا هنءايلاو سعدلا
 .ىفدءدوبعلا نال ة.دربعلا ارررغم اعش ارم اتكسص اسنكو ىو« الاوردصتل
 اسمردرب طاع ذأ ى دعلا لاقو هللا هعفر هت عضاوت نمىوف ىفءةلوبغ«



60 
 .نكو اب ىلع نكسا(ينعملا) هي شاب هلاورب نكم عت ئوهدوي شا
 اديرمنكوداشر الا ىوعد نءغ رفاىأ ةدارفنكو ةيعهذل ىوعد كرئاو|مندلا كرئاو
 م كداب دنا ىني ثاطل هى دنز /ىشاج ىنسسان إو ىوتمم ةدهاهم او ةضايرلابدشرلا
 ةايح تالة بق ةئطاسولا هنا ةيدوبع يف ىزو اهمعطو ةايحلاة دل ىرتيتح (ىنالا)

 «.ناهجرد هنوكز ابني لعن ىم انيملالسهءاطأ املا لصر
 سانلالاوح أ ىرثىأ !وكعمالعن ىرتاس دل ف(ىعملا)#[ نأ 2
 ناكر هاذلا ىف هيله نول اىاو تذفلاب نوطوبرملا مهم سوكعملا لعنلاك تارهظنو ةروثسملا
 ىوتثم رهاظلا بص اومكحولو مهل فرصت الو مهلة ر دسقال قيما ىفو نيملالس مشل
 نمربستك (ىنعملا) ب رادجايئلثب ا هكىعوبنا ىدربو رادجاتوولكردنا باتل ساو
 قاطنا نمريتكه بلع عمي املم بلصي ةبشخ هجاتو هقثع ف بانطلا دوجوم ساشلا
 بح اس أى بك ث فسو را دجاتنأ ىلع هسبالو جاتا كاس ام اذه ضعبل مهضءن لوقي
 ل جوزها دخر هت نور دناو و زلح نوربب نارفاكروكوج مهإط ىو:ثمى اهلا ريبكلا اما
 | ير حلا سبالنمبهتلا:ل جوز هئلار هت هلخادو للم اب نيزمدج رار اذكلا ربغك (ىنعملا)
 اءدركص مج ارناروبق نوجف ىم ءاكععلا سايل نيدالر غم نثكرزملا
 مهمروبغلكم هرهاولع اون هلانمأو رجالا ةسرافا لئاملا لاذو (ىنعملا يداه دروآ شيب
 ساشا مهلالامواورهتشان ىوفتل او السلا مر ؛ اهلل اة بل أب مومو ةرخ اغلا ةسلالاب

 باصجأ مهن اونطو مهل |سانلا تأهل آو نظلا باعاو دف ىأ 5
 ىونثم ساكملا صصخلاو ضاكلاَمياوَيذََْيمعَو ئلماكم وسفنأ اونطوأ بسانم
 أولو ايندللا لأ ا دكر مالو قروالن معد ايم عطصملا لتلك ف راعملا ١ ص صحم نيكسملا ثيل (ىنعلا) مب رثر اليوبو«لشومحه « رثهزا سمع تنيك بلو»

 ناك اذا هبطو كلم نال ىل عت هللا ةرحم نع دعب تنأ نك كر هاظا
 سك همهارؤ- فطلدكت [ناسردإو تيلاةباثم وهت ىسهلالا و ثعلا نم بيسنالب
 ردوا فطلب ود شازي رك قحرمتزا سك همسهود شاد سك همهارؤحرهتودنناد
 ازاي ىقودرك ناهي روقرداراهةطلودركت اف طلرداراهرهت ىلاعت قحاما دننانيوك
 ب رهاظو ناثبب لامزا هتلارونب رظنو زيسيمتلهأ ندوب هقاركمو سيبلتو هنوك
 هللافطانولعي سائلا ةلسجناناس ف اذه مالم نسح أ مكيأ مكولسييل دود
 ىلاعت هقطلاب و ىلاعت هتبارهث نمدوب رم م-ملجوىل عن هللا ارهت نولعت م_خلجو ىلاهتأ

 فيلل ىف رهقلا عاوبأ ىنخأ ىلاعتهنا نكسعل نوهصعتسي ىلاعت همركي و نوكستسي
 ارقف ينال ىفءاطعأ نأب هرهق هن اطلأ ىنخأو اياذم ةرخآلا والام ايندلاف ءاطع أن أب



 ناكف لاع مام ىلا معلا ىف لسوأر
 لطلابلا ومما ةرغيو هلا

 ةيظافلاو امل نر 5 0 ,هولاعلا نورنا
 3 برها يسير ةرخآلا نع

 2م روع ت را لن
 دال ىوتنم وهوارص 20 م اها ليف 2
 لا (يغلا) «ىزركوجتحاملسم روسو ىرذ وا بج ىوس
 ل !رزورتاديع اوتاءاطلارانلابدارأو اران

 اين 57 نيم قف ىرت تاوهشا
 | ىعينلأتاوهشلا ىف توبغريو رثوك هيلا ىف ا ااا نوشر رركناك

 سب شح ىوسإو ىوتم سوياآو ىهل اركمو سوكعم لعنلامحلا السهف
 ثثي أرهلا همبناجقو(ىسملا) مب ىثرخ ىو شتساريسسدىوسو ىثن ؟زوسناهج
 ىوسام الزودبر غلو ةزهااو ةعانقلاو ةفافا اورمغلارانلا* دارأواين ةرعاران

 ءالؤوفكاملار ءاغهلارنوذلاو رخاغتلاو ةسنزلاوهو انسحار جن“
 انآرم «تسدهدربىهوركرت [ناىو-إ) كوم تولوبمايندلا لهأ نيينوروك ذلا
 مهوراستل اكلت بنامجا باومدق النا نمةءانج (ىنلا) «تسوداش جوركرترك
 يندلا لأم ,هو نورورسمةم اج ىوين هارثوكلا لاذ لجالو ةرخ .لا لاو أب نوديمتما
 قشره ى اب رشبب هنن وك زاب بعل ليل 9 ىوتشم اهفدويغارلاواهب ترورغملا
 كي كلبا اسوكعم بعل ناكر كمل (ىنعملا) «تضكت



 هنأ

 الا ةفيشملاىفاهلهال ترها وترأ تادءاجلاوتاشايرلانا
 امر هاظلا فوه ىذا !نعاو ضرعاو هام ىنعملا ىفو ارانرهاظلا ىفناكام

 ذئادلل اوبصانملا كانو تايا اعلا تاجردلا ال بسس ةةرحيراتايلعربسلاو تادهاسجلانأ
 ىلامت هللا ىلا لوسولا مدعو باذعلاو بالا بدس ىمملا ىف اكسل *امةيوين ل تاوهشلاو
 ىذا ديعسلا ناكسف ديعسو ىقثلكّرب رط ىأ مدق ماد قسوكعم بعارانلاو ءاملانارهظت
 شن ارددكر ها ىوثماهن سنون ما نوبسح وه ىلع قكلاو هللارومب رظنبوع

 أرسل اورانل ا ىف اين دلا ىف بهذ نملك (ىنعملا] عب رس دركىبرب بآن امراه ررشثو»
  ىوذ ىلء ىمعلا ىف | :سو نوذمام ابن لا فت اضايزلارانىدعب ءاملا فاسأرب 5

 شن آردوا «نايمزاتفرمبكىو-دكرهط ىونشم نيدلاخ | هول دانتيملمكيلم مالس
 ىذلا لاذ وينال تايهتشملا ىأءاملا بنام بهذ نما .لكو (ىنعلا) مي نامز رددش م تفابإ
 نم ضرعملاو ىوين 41 قرذلا يفوه ىذملا نعي راثاا ىف «_فهندحو لاملا ىفءاملاقوه

 تسارئو -هكرهؤه ىم باذعلا ىف مب توملا دعب اراناولخ هافاوخرغا ىوف- ىلع تاعاطاا
 !بناج بهذ نملك (ىنعملا) هي لام ىوسزادركىنؤرب رس لالز بآو دش
 دل يف ديت نم لك ىنسعب لاجل !هنيناح نم هسأر لعجو عرخ أ ىذفاوم ىورذدلا لالزلا
 ىملاعألا باصصأ نمناكورانإليتفآ!ىف ]+ دةع انهل اورْمْعلا باتحاوءاغصلاو قوذملاب

 ىذلا كاذر (ىنهلا) نيو فرز درى نؤربرس» نيذت ؟لاعت ىودشدكن او
 مسلاناف تادهاملاو تاض ايرلا نموا رانملاب فوصوموه ىذا !لامملا بنا بهذ
 ىنء اين دلا لر بسم ىذه ىلا تهل ناَج مك رجَرخأ ىذللا الا ذفقرح ار اذلاك اهلعف ىلع
 لخدو نيعلا بامتأ نم ةر خلا ىف ناك ءاوهالا نع ضرعأو تادهاجملاو تاعاطلاق اشم
 |نييتادابعلاو تاءاطلاو ابن لايف نيمو ةرخآلا ف لامة ويندلاذماذللا نام ةنملا
 نمو لامشلا له أ نم ةرخآلا ىف ناكى والا ةيضّقا ىف بغر نخان لا ف لاعتو ةرخآلا ىف

 مومحي نم لطر يمحو مومسيف لامعلا ب اصصأ ام لاهل باص أوي :

 مرجال «ىدز رمضم نبا رسربىدكمك وط ىم علل لب افمايندلانانتبآالامب رك الودرابال
 (ىا) رو:م ينعم( رهشم) وليلق تعج فاكسلا تش( مك ) يب ىدش شن ؟نارد سكك
 لقأ بدسل ااذه نمو هيلع علالاو روتملارسلا | لسه ىلع ضوو برست زيلملا رق اسيندلا ىف

 لانو ريهسلا ىف قيرفو ةئحللا ىف ىنب رفىلاعت هلا لاق تاع اطلاو تا دهام اران ىف ناكل يلع

 نم ليل اهمهف ىسهلاركمو سوكعم م تالاملا ءذهنأت نومرحلا.مأ ويلا اوزاتمارأ
 / سمس سن ل سس م ل ل ع سس ل ل للا
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 شرس ريوكىمكز جاو ىم روثلا لهأو راثلا لهأر هظرانلارءاملا اذهبنسن تح
 اىذلا كلاذريغ (ىعلا) «ت خيرك ن آردو بآدرك اهروك تخرلابقا
 .انةورخالا ةداعسلاو لابقالا هسأر ىلع بسقرانل!بناج

 مس ءالاورانلا نم هلدوصةملا نا لسعفر سلسال بلا طول باااقتأراالا با
 دورعماردغت قوذهدرك ف ىو ءلاغأ ذراعا ىف ع رش ةبساثلاذموةداعلاو ب رطلا
 ةرامالا موسفنا .ابهشءاوعب:قاخلا(ىعلا) م قلخ دوب نوبغم بهل زموحالو قل
 ىنامالا قوذلاب اود ين:ىأادورعم مهفنال«افسلاو قولا ورشا. دقتل ا اول_هجو
 تادابعلا نم مها بيصفال نينوبغم قلل ناكبعللا اذه عون نم مرجالتاعاطلا نء اولفو
 قوج قو وف ىوشم ءازللا مويباذعلا ىفويعتاو ةعانفلا ورعفلا نمالو تماطل او
 ناكف (ىنعلا) هب بآىوسدلا زيرك شن ارفع اه باتو صرحا فدفسو
 بنابنّراةوراثلا ن رت افساةسوةعاج ةءاجإلآرطلعالاو صرحلا نمملاءلا قلعت
 ى م ىنغلاو لانا اوءاذسلاو قوذهلانيبل الو آد غاخن اوم اطااران نم نيزرتحم ىأءاملا
 قاخجرخا ورجال( ىندملا) هب ريخ ىف ازابتعيالائاكتبا مَن وار شن ؟زمرجال»
 لالا باذسعلا ىف اوعتوو رانلا ن ةرخآلا ىف مم-ؤراوءفرواوءانواسأر رانلا نمايندلا
 نمدكر تنام لكت اف نيد اطلا نب دسه لاوح أ نماين هلا ىف رابتعالا قحريتعا هفريخشال ن أي
 مف .« لوكتاوجكى ا شن [دزمم ثلناب لف ىونث .ىغعلا ىف فال أو ىلع أ هضوع د اهتشالا
 انألب رانيا لباب قمحاب نو سمايندلا ىلا نيسضرعلل اهلاحن الب ىقعلا ىف راثلا ثلان(ىعلا) هلا نت (لوك )قمل ايم عك عمج عداعك ) يلوبتةمشج نمش
 بتباامو تاعاطلا ىلءريصل اران ىعو قلما هللا لبغي ىبس ولوبغلا ع وبفي
 انيركم عيهو ىآن ءرد « رظف ىو اداه دركى دنب مج ىوتم راثلاتلاقو
 بأ بروتالو ىلا دف ير ظنلا ليلا ايناملا ىفنيعلا طاير ىهةلاحاولعف (ىنعما)
 ياليل اإل ىونشم راثلا تااتوررشروتلا نم نب العنا لسع او روثلا نبع هنال
 اينالاو ىأانم سيل ل يلخاب (ىن«لا) «تسيندورمن م دخورصت هكر دود
 ةعدخورعسريف سيل اي اءامءاطع اوحورلا ةبهومانه لنا دالورارسشتا ادهاجنارانل
 ةليحوةرامالا سفنلا ةعدخ نمرحملاك ىهةلاسرانلا ةئيهو .ةفسسب ىروهل ندي دور



 اقل
 ٌةنازر فرك |تح ليلخ نوحا ىرأتلا تلاقو امر انلاوارانءملا ىرت ةراصتلا ةئيندل ايدل |
 تنآوءام كلرانلاامزاسالف اع تنكن ا ىنحلا ليلخ ا (ىنسعملا] ب ةناوريولو ثنبآشن 1«
 تاتسب ل هنالمعنلا ىئامتنالىولالا عملا ةثارغنوكت لما ةبنرل تلسونا ىأ ةئارفاهل
 ةدهامجلاو ةضايرلا ىف ناك اذا شاملا نالامال وا درب هاربا: ديسس ىلصرانلا تناك اكدزو
 ىمه ءاورب نام إف ىم قونعم قو ذر امور درو يلع لب ادبأ ةعانمل ورغنلارات سولنبالا
 نمىدانت ىأ«ادنلسعتةشارغلا حور (ىنعملا )هي ىديرب نارازه دصاغب ردىاكه ىدندراد
 ئروكه ناماىبشن زود ىمد ان ىم حاج قولا ةلامىل ناكل فيحاي اهتوش.دابز |
 انمعرراتلا نم ةرنالو نام أ الب ىحت وح عميجج ىتح(ىنهلا) مي نامرحنان ل دو مشح |
 دك يربإل م نشعلار ارسال مرحريغ مه نيذلارهاظلا لهأ بلذو نءلاروعو فنأ ىلسع

 ىنيأب هتيرام نم هاما (ىنعملا) هي ىرو شنمزا مرآ محرورب نمو ىرخزا لهاج محر أ
 ارو ىلع ىرظن ةبح اص قريصن نم هيلع محرتأ انأو ةمحرلل الم تس ىفا عم محررا وز محرلاب

 ىوسام نيكراتلا هللا لهأ ىلع نومحرتي اينددلا لهأ ينعي بح اس تعمم ارلا نوكسرواولا
 ةمل طم نوفرش العر لج للا دم نولوبمتم مجنال مهجرتل نيج اغار با ما لاملاو هللا
 ىملالا بانل نم نورومعهمر تا دهابجلاو تاعاطل اوردعلا نس« ادسبايندلا لهأو هاج
 (ىندلا ع تملمراكس كش هناوربر اكتساب اب كنك يا هساخ اف ىمةمحرلابىوأ مهف
 حورابنم الإ لصيد ايملا حور تامدهامجلاو تاشايرلاو نسعلاران ىأ رانلاهذهاصوصخ

 هئاوربلاراكو لاح لكل ملا نمانلعجو ريف امن هللا لاقءاملا نم حت ءايشاالا عيمجو ١
 (ىنعلا] عدو ىرؤيردو را ديس 36 ركبة و دنبسوا ف ىانلاوانراكس كعم |

 ؟لاذل ب هذيو رانلا يرانبلقو رانلابىدتغتو رانلا كلن بهذنر هه سشلار وعر ةئارغلا
 دمآبعل ننج نبا ىو: ما دهاسجل اوتاضارئاراش ىمل الا لاما ىلا لمي ىأ روثلا
 هلاذك (ىنعملا] مرلبلغل 6 زاتسك ىنسات « ليلج برزا

 م |نم نان لسيلحلا ل ؟نمنوكي نم ىزن تح ة_مركعمتالام ترهل
 |لكشارىشت [ 9و ىم ةلاحةلخلا نم هيف معتوام الو درب هيلعر انلا ءذه نوكست تاءاطلاو
 تراسرانلا ىأ«الالكشرانلا ارطعأ (ىنعملا) مي دنا هداثكي ةمشج شناردلا و دئاءدادفآا
 ا دورفلا نالء املا ني ىرحت انيهرانلا ىلاوضف دام اه اريذ دح أ لك الار مهلا رمأب
 تاضاررلا اذك ةبرهلاراهزأو ب انيع !يف ىأر اهلعشأ ىتلارانلا ىف ىهارباانديسسعشو

 أوه خال و ىطعملاو ماع نوم دبا ذهلو ادرررابراج ام ةقيملا باصح أ ايف ىريرانر
 دنكى ركرب ن حج ٠ نغبار ىجخرب نص ىرحا -ط ىوثم ميظعتلل عمم ا ةغبصو ى ا عندللا
 انس ةرثكلاو عملا ىف هلعج ةعئسصلاو نذلايز رالاي'ولمم نصترجاس(ىنعملا) م نمغاردأ

 ةذلاو



 (ةقشل

 8 ىو دوفاىأةس رعلا فاك ارسكب مركلاب اهوا
 تان مرحاسلا(ىتعملا] دون مدرك آدوخورصم

 ىونم برقع انيرشاعلل ىؤر ءرعم بيس واب رفع نكيول «غن ثيبلا ىف
 ةأمانااسل(ىنعلا] 4 نيرغآوداج ناس د نوح «

 ةرحاسأ !ةأرملا ىهووداحلا قلاخع:سنوكي فيك

 رداتفاردلا « نرتنوخنا هزيرصسزامرحالاط ىم ملع ْئثلكب رهو وش
 تمانو رقو ةرمشك فئاوط هركمو ى ان هر مس نم مرج ال( ىنعللا) « نعي

 1 وزرلا تعقواك يطعم نرخد دانرفاوبلغو ىلا عن هثارا
 (ينعملا] « ما ديهرعس نوجنداتف اردمل

 ارعتوو نيد ولغمو نيروهمم ىأ مالو هدنب

 اوخت نيدو ىوثدابصا زف فري صل ارمطلا ىهو ةوعصلا تحتوى اعن ءركمخ ىف
 'يطظعلا نآرغلاأرذاو ظن ( ىعملا) يي لابجلاكىاهر كم وكسنرس و لالحر صس نيب
 ةروس ف ىلاسعت هللا لاق هنم لاب اكى هىنلا ةذلالا نو رفلا ركمساكتنا نا لال ار هلا

 مم(ةقاركمو) ليغ هنغب نم هاولكوذا ىدجييئا رس يرافكى أ (اوركمو) كارم <
 قى لات هللا لاقو نيل الح ىسهننا ىسيم مذر وولف ثدسف رم ىلع ىدبع هبش هلا قل ا تأب

 دنعر) هجارخاوأه ديب :وأ هنقاو دارأ ثيح( مهركم] ىنلاب (اوركم دقو ) مهاراةر وم

 | ىنملا(لابجلا هنملوزتل) مظع ناو (مركعتل] اهعتاو)/ءازحوأ هلع ىأ (م

 ام ةهيشملا مال_الا عئاريشليفو انة بح ليغ انه لا .ايدارملاو مهن الارضي الوهأعبالا

 ركحلابدارملالبقو ةفف عناق لعفلا عفر لوزتل مال عب :ءارة ىو تابلاورارقلا ىف
 اًدهلابحلار تو ضرالا قثننو هئم نراطعتب تاوملا داك ةبناشل | ىلع هبسامو مهر ذك

 الو هبملع أو هو مهركم هللا دنع ىأ نيدلا مخ لات نيل الب ىسهتنا ناك امو ٌئر قام فزالا ىلءوأ
 ىقرفلا مهركملاعبأ العو لج حلاىةدعي حلانار هلارا دابالا مهركمْئث ىلع نوردقي
 6 ل يلخ نوج نم مورم شن ىو « لينىو -ماكتو هرفي نمط ىع لابجلاكوه ىذلا
 تاوهنلا بناملعىجأ ىألسبتلا فرطل آن أب س فنلا بول_غماثو هرف ثاانأ (يعلا)

 تاضايرلا ىهو راثلا بناجب هذال يللتاك انأ لب

 اركمزاكدناو و نيعمءامت
 رخآلا كاذرنيعمءاكىهزبارانةةيغلا ف تسيلرا لا كلتو (ىسعلا) هيديشت آب

 تاضايرلا هبثو ران ةقيمإ ايفو ءامةروصا ىف ىأ رابركسصلانء للا ءاموهوأ
 قوم اهعفنرارقساو ينامورلا ناضايرلاءام ناررج عاطقنا مدعل نيءلاءام اب تادهاجملاو

 سر



 ل ل لن للسبب

 قدعلا ناةلهاملا قب د_.ملا نم كرمت لف اًردعلا ىوفل ىلع ةالصلاو موصلا نم نسحأ كلل ةسعلا نم ةرذوهو بطلا ندحو زاوأبا نسسح لوسرلا كلاذفطللاو نحلا دئاز الوخ لاقإىنعما) يب زاخو موسزا هيشلم رف « زاوج شوخ لوسراتا ذكرك سن
 ظااحح وكل ررش هتمكل ل سالف هلا هعتم شم ما .أدارأ اذا داعملا لمع بحاسم
 كلر عيد اعلا نم هلرمخال هنكسل شاملا ل ءىف الماكن اكو لو لهاجلا قب دصلاامأو هنيد ىلع
 داعلالسقم نم ةرذلا نا ذل معن هقابذ ايعلاو ل هيلع برخي ةئادملاءجو نماثيش
 لضافترمهللالو راب تالاف الاثنا نع ىور» .الصلاو موصلا نوريثكن م نسحأ
 نوزع سيل أ تلف 15 هل ىفو تاق لمعلاب مالا هيلع لاق ساسنلا ىف سانلا
 نماوطع اامردب ولمعلا نم هلا مهاط عا امردغبالا اولمع لهر ةسشملاءاي لاق مهل اسعأب.
 نسحب كرديل لجرلا نا مالا هيلع لاقو نو. زم اولمعامر دقن ومولامعأ تناك ل ثملا
 عاطأو هاما كلذ عفا هلمث# تي ىتح قلخ نسح لسحر جيالر مئاقلا ماسلا ةجردهقلخ
 دشتآل يمكن ردودنبا ٠ ضرعو د نبا تسر هوج ت لع كاز إو ىوتشم لاتاذهلو هر
 ةناثعىأ ضرع ةالسأار موصلا امهو ناننبإلا ناذهور هوج كل ةعنال( ىلا ) م« ضم
 موصلا امهر ناننالاناذهو يناس اكيتل [قالماذولور هو االا مومبال ضرعلاو ضرعلا
 ةدايعلا نمنينالاولافملالا ئرب سلا ار اطرتنم لدعلا كاذر كن ىلاراستالسلاو
 1 رك لفعلا نع ةعاطلا نمر د صال قأب اصلا نالءالج ةرملاكلبت نوكيىتح (ىدعلا] مار هنبستعاطزدبا اطع < هيلع مخابال+ان» ىع لقعلا لم عراملا تمرح لفعلا لع ضئارغل !تضرخو لاككلا ل عنيده سسأ امنع هللا ىضر سابع با لاق

 ٍباقلاو يللا ف نك اس قعلاو باقل رحوه ىذلارددصلاو لقمال» الح انوكي بح لقعلا ليمكتت دنعالاةالصل او موسلا ضرفامىأ تاء اطلاب ل علا ة.؟رم الجو ةالمترغ
 ننس غر فاذا تام اطلابالا لصحيال بلغنا ٠اس ناندح اوئثكت ناك خر دصلا ىف نك اسم
 الورمملا ىلع مدي الذ ىلا عت فا فو خ نم السخو ىقاحو رلاءانسلا نع دعي واسقو ردك
 ىتح فراشيبلا لات ردم شل حرشن ملأ هللاقو ءبيبح ىلع ازهلو «هيالو عسي
 لالا عارسلل لءتربلا اذلسه عار ءىفاثناك اذه ىلهفقلملا :اجانمعسو
 ةكرم اهب ىلعل لقاعلا ىلع ةضرتذمةهاطلا تراسىأ قياسلا ةلعلا ةءاثم تيبللا اذهو
 دركزابريدار وا لقيص ه تسدساةنزاهنسارك ١كيلو ىوتم ردصلاو بلغت اوزةعا ١
 ةدمدعب اهل أب ليسا !لءالا .دسأت تناكت اذ ةرملا نكمل (ىندملا] تدب

 .اوهالاو ئساعملاب ةركعملا: ارملا
 :الاو نين او نين الاو تاهاطلاو تاضا



 ىركل ةيص دنا « تساس رغم شوخ اكد 8 ىوتماهدادعسامدعإو.

 ليلق فيطا نس> اهمرغم ىتلا ةيفاصلا ةلوب ارم كلنو (ىندملا هك تسا سناروا

 في رشهتبنمو فبطلا فحم ثا |ل|بلقناك اذا: سرغلا ل سرغم اف فاك اهل لغيصأ !ن 71

 نالا ىلمتي الار كعم ناك اذاغالاو هردصحرشنيو هفعو هان ىلنيت :

 ادك هلزتعما ع تواغت ل اهلاكبرارسالاو ىفاءلاروص هيذ

 هتوتض !ديرارب ىوزح لوذع لسصار»

 5 ذاررلاو ماعتلاثواذتلا انزلاو اهف تر ,اغنالو

 ملعتالنيذفا لالالا ٍضعب ىرئاننال للا, ءالغمل دنع ةلزنءا !لوةو روصن مواومع ىف نيذلل
 بنا مرد نادئلئاراولغم تو اف: نباإل ىوتثم برج لعن ىذلا نمدي زن مهلذيرد

 ىلا ض رالا نم بتارملا ىف اصلم لعا لوغعال وافتلا انه (ىنعلا) منام“ :نمززا

 اريثعا اذكحولملاو غلا نم ضرالاو« ايومتاة هيام ىف بتارملا ثرمتع اك ىنعب اهلا

 | زارتك ىلمعتسه ٠ باق ”؟صرفومه عت »فاو الئم لوةعلا نب تواغتلا

 ءايينالا لفعف*ىشمو رو دم سهلا صرف تندوجوم لمع (ىنلا) مبا مئوهرهز

 مضلاوةرهزلا مجن نم ىفدأدوجوملفعو هلل ىوعامتاَرَودكن مفيظن ءايلوالاو
 نا ةروس ىف ى اعت لوقف نآرغل ١ روك ذاب ا م2لا وتلا كلفلا ىف ةرهزلان بئاثلا

 اهيدش) كالا !نم (اسرح تالماهاندجوف) ام موسلا ارت انير(ءاملاانسماناو)

 نوسر#< قار طاوخ ىنعي ىسغت الا ف نيدللا م-هغ لاتو نيلالح ىسونن 'اموغ (ايمثو
 لتءتسهإل ىع “اف اورام مون نءىعب ابجتو © .ةسارحر د هلاءاعم

 ثوظ ل ثم دوجوم لغعو (ىهملا )يك ىشن 1 ران توج ىلذ# تس ريس غارس نود

 ةراثس ل ثمدوجوملقعو ناركسأل بوسنا!وضلاكدوجوم لهو ريثكرؤبال,ناركسلا ةليثف
 ىهةلمسهملانيلاريسوححصي را:لا ناناهررشرانلاةرات-نءدوصقماواهر ركوراتلا

 مده در اهدر 3175 دوجاو نوجنآش يب زاربادكنازإل ىم مجخلاو بكوكسلا

 عقرب املس عشلاكءىضل لعلا ىنعب هفانءاذق ند طنب انا باصسل نال (ىنلا)

 ىذملا لثعلا ههضوتو اعفنو ار اجط»ي ىناغن هنن ارو ةرظانا!لوتةعلا ىفاعت هللا ىوسام باهت

 ةرطانلا لوقعلا ىلع ةيرتل اوزيئأتلا لاذؤلب ومفل باها بهذبال س ملا صرغكر
 | سكعقلخ ىاماةءوا ىم .دئارق |ممرهظيوةدئ افلاو عمنلا أمطمي ىلاعتهللارونب

 هقعره ةعرتأو سكعزئللا لوم (ىنلا) مب يزقع هنو تسكش مواقع « وا
 م



 مسهءوو ىم كسلا نمثل ئ!ةحئارنال هنا اراماثع ىأهتار لول ةلجو كلم
 لفع هللا هأ (ىنعلل] !) «تادج ىو زكتا دمار ومركز شر* ٠ تسادخد رم لكس نو
 ا علا ةرئاتم لكلا لفع نم لوذملا عبو لكلا سفنو لكلا
 (ىندملا]« رحيركيهزاواب قحر ره وا كلا, تاذت ا رهظموو ىع هللا لهأ نع
 ىلع ةرذ نم لفأ ةقيمأا سعشل ةب ةلابىمركلاو شرعلاو زمار وظم ةفيطالا ماذهفلالهأ
 هللالهأ نم بلطأ | قالا قتلا ىدبع بلة ىنءسر نكلو قاع الو ىشرأ ع سوا موف
 ًأرفظي ل نانالماك ادشرم بلطي نأ كل ال ىلع اولا نه مر مهربغ نم هبلظتالو نا

 اوهنبل بابلا عفرظنني و هبل نمهقلا ىوصامجارخاوتاعاطلاذ
 لقمؤو ىو ةلوا دمنا رثك-| ىف دجرت لو حارمشل اه-رعش ثالثا .ذهو تالالشلا نم
 للعلا لع رجلا لقملا (ىنعلا) يب دركماكف ارد ماين داك دركماندبار لغم ىوزج
 : اا [يندلادا م هجوممتالا يبق ةىلكلا
 لكلا لم باصسأ مخا اوعذاو مهيزياويزت مخارابتءاب مالا“ لأ يك لوكا باسسأ

 هللالهأبّنظاا اًواسأ سانلا ةبسسانااهذهج وا
 دارل مهلطب ويلا يالا عاتمتا اونو مسالا يبق سانلا دنع لكلا لفع با

 نوح ديري نكن م) ىو اعت هو ميلجبكسُم ثيصصن الد ةرخ آلا دا رص نم لجرلا نولءدع ايدل
 نورذيوةلج اهلا نوبحي ىلاعث وق مليم (بيسن نمةرخآلا ىفالاموا مهنا :دلا
 (ىنعللا) ) م ديشكى دبس مف ىد ايسزالو هر ديئواب سرنا + ىم ةرخآلا
 و يقع أر ديسلا نم لكلا ل :ءبحاص الاذو

 لفملا بح اءاذهو عئاصل ادايسا انوع مصل ادي_هلا االؤأدارأفديصلا رغ

 لالهابندلا عاشوهو ري فح دي ل مت بحتاولاد ايس ةركوابنالل ران

 لالدد جو ةيدوبعلاوأ ةمدخلا نمل ماك القملا بح ام الاذر(ىنلا)

 قف 0 ا
 لقعلا باسو سانلا همدخو داشرالا ةبثرص دجو هبرل هتعاطا بيس لكلا لم باسم

 طب ىرم-ازر د بآريسا فوعرفزتآ ف شمة رخآلا نب وحو اينذلا ىف بغرفزملا
 كادر ءاناريسسأ راسه ننع هرذن .قزللا لفعلا بحاسس كلاذو(ىنعلا) دش بارعسدص
 باره.و بارون ةثامىدوم مو: مهو طايسسالا تراس نوءرفلتبدوبعلا ىأرسالا نمو
 صامل ارك ذةةببرط ىلع عمم لك يدارأف لوهمرعأ ةعاصتلا نمهدنءناكلاز مسرنبا
 أراسر ةنكلاورا ذنلابارغ ىسوم موقواراناولخ دأن اوفرغأ هءوقو نوءرذ ىنعب ماعلا ةداراو



 عيب“ ةثاكمهمدحاو لك
 بتاراكن كم كة بح تدمدن نيزرفو

 هملاو قو ذلاو ىنغلا

 هعقوأوةرخألا*اذو قوذو ىف نءالفام لءجو اين الا ءاغصلاو قوذلاو ىنلاوةيهاتلاب

 اذ _هنالةدارعلاو ةءاطلاف لئخاليناثلارط_ثلا ىف لأقا ذولو راعلاو :رهشلاو ءايرلا ف

 توللانموهتتفاما: كرك ل عاتي هللا كاطع نان تطجلاو لابق الا لعذ صو هاا
 اببعل لفتة هاذا !ايندللاةلودب ناتتفالاوهو ركملا عف

 دهدمك هروغك و ار راثنت مكه حو لايخرب :

 ىنعمب نتمكن اهل بملاو لابملاا ىله كليحتالو ىدتالىأر انلا برضأ ”ال(ىنعلا) هيار راكم

 لس قاطملاىغلان الس انل كليف دقتعبل ليه اور عسسعلا كناعاط ثولئالىأ برضتالا

 نكركمإل ىم من ىلعتالدهدنىنعموده دن نعم دهد نكن اشي رك راكملا ىطمإ :

 ةمدان!ءذهقب ره فركملالمتا (ينعلا) يوكارداجيا تونا « ىتمةخوكيت ءاررد

 ىلا مهدكرتف موةو ةسضشم ىأ ةمأ يبان ىتالائراع ألا ىف صالح الاب عسا نسعي

 هنمورمخ أ بتلاو ىرهوملا لاق وباين نم ةمقرلا

 اهرمغ نوزم مالو فرحالا هذه توزم ممسجنا

 0 اراك ار كلبح برضم ىد الذ هنمأأ ىف ىنلاكهموخ ىف يتلا في رشا ثب دطاكوخ

 ذا[ نكركم « دوخركمزاىهراوان نكركمإل ىوثم ةداعسو ةمخردحتل لايخلا
 أومتتولركم عيجرمل تاءاطلا ةرثكى ةليملاو ماقهالاو ركملا لمذا (ىنعملا] يدسحزا

 ةيعمما يحلب ةض-ت قو ةله ملا ءاحلاب دسحلا نعادرغشم هش ىتركسا ا لعفاو هم

 دعب رادرغتم ةدئام لاو دسحلادبق نمنوكت تح تاعاطلاب لاو ركسملا لعفاىنعي
 .اه لال ار كلا مارحركمو لالحر كمن اعف كسلا نان ةسيئاورلا ىلا ل ساو

 مرتك اة نكركمإ9 ىءاهتاوجئس فنا! باط مارح اركملاو ىوهلاو سفن

 ,هوخت ىح ماةهالاو لاله اركسأ ا لعذأ (ىنعلا) «ىوشءرادخ ىتثر ىكرد

 عضم اونلاب ثيهذىفارمايو لامتعابو رك اما, تنأ ن كل لامن هللا دبءنوكشو نا طي #تا او

 .نركينأ كل ذاسلاو كي ىاللاوامرتع اشو .بحاص نوكت ى_-ةئكسلاو



 ل كسار هياباو صبا +ار ا بلعتلا هورئا(ىجور)
 عضاوتلاو. ,سبضببلا اديأ لعفت ال ىوقوريبكن بت .بئذ تنأ نمان (ىتعللا) قيتعلا (نيكلاو)
 لاو ىم ىلا قا جوار .لعن|ليكلماو حلا دصغب ةم دخل اوةع اطلاو

 نكل(ىنلا) عرسأ ىنععرشاح مآ (زان) م زاب كابو زودمزنازتسيك . زاش شق
 ةشارفلا تعرسأ ىرهلاوسفنلا فلاخو ثا دهاجلاو تاضاي رلارانل ىأر اشال ع رسأ
 ةمرتلا تادهامجلا نم ل دصق نكيالىأ اهعببج كرتئالو ةبك اهنم طيةغالورانلارهاظل
 أراب كابو ةسيك طبخت الف ايندلاراخدالةسبك تابخلنأكف رصنلاو كسااو داشرالاو
 ايأنال لم اخ نم اهحناو اهعفراو ةيناسفنلا طولا نمدرحتو افيظنزك ذام بعلا نه
 [ءجاوث عابن !هرجز دارأف « فن تظن نين رم تمم كل ائيثه ل جره لافت عج دم ري

 ىو محر و ركبارىرازورادكتاررو زو ى بالكللءامروازيخامعذخ أو نيمهردبأ
 عمااكبلابلاهتبالار عرمضتلا ىأرازلا ل ماولتردق الرغأ ( (ىمملا) مي ريقنىادب؟ىراز
 دهام ةماالا كل والا نا ةنكسملاو عرشتلا بنام أب ىسهلالا محرلا تان ديئالا

 دنعانأ در ونال نيرسكتلل هللا ةجر نال وحب اوةردةلاوةرعلا نمنينالاوءاكبلاو

 كآغو ردردرسئراز ٠ تس وْزكَمْوَك تر ظْسمئرازإل ىو ىلحال مع الفةرسكتملا
 هئينأو هئاكبىف هلال ةفئالهاةحرو يوشع واكب نا كدلارطشأ ا (ىغملا) جب تسي وه
 ةزمهلا دعت [ءزاكسدرابلا باذكلاامأ ءاعداذارطضملا بص نمأ) ىلا هتهقلاققداس
 ىلا عت شا ةجربدمعالو هيكل راك ذك هو ةناكم ىف ىوشل ا ىنعب ىوغلا قثال ىنعمب
 (ىنعلا) «تسنلمر ْلِيرز رب ناشزوردك «تدنليح فسويناوخاذي رك ظ ىع .الثم
 ن م مهانأ اًاجو) ىلاعت هللا لاق ةليحو ركمم السلا هيلع فسويناوخ !اكيإ

 'هلاو ضغبل اة اسسحلاب مهفوج تال بما ةءايغ ىف هوقلا مهد منا لاس او
 ى لك سرك زاوا لس كا ازرع ان؟تياك> ف لافن كنا نكلاب ءاكبا انا ىلع هءئاذهلو
 ركامو تةكىرعسو درك هحوب'لسرو نان ربوا ناسئاو دع
 ةناكح ناس اذه يي ندادل بنابنار ازا مقل كد ماى شغب ردو
 ر تاكل لم انقر .لعرف رمال ذبارج نال ااوهعوج نمدبلك
 21 باكلا بارحلا نمىط»أامو فسأ:او فيخابىفأو ههجوو « أر ىلع هدب
 الاذ (ىنعلا) ) ع بركواتفكىوديرابمالما « برع ن[نابركودمصىىستآ له

 لاعت ىعاو فرك ان لوغي وهيفيع عومد بكسي ابى ارعالا كلاذوهء

 (ىعلا) «تسيكرهب زاونئرازوهحو « تسيجهيركنياتذكو تش
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 كيندب كس يكلمرد تفك خف ىم نم جال اينو حير ءاكبل دهام لاقونئ اس هيلعّرم
 | رظنأ ةنح ف ه4 باككل م لوثسا ا لاق(ىدملا) جي راءاردايمدريمىمهألت م رخ
 دبصو مجرم « نآبساي بودبمدايسزو إو ىج ني رطلا طسو ىف توميو» بلكملا
 صللا اهي رسرظتيدي دحر ظنه مراسل يللا فر ىدايسراهلا ىف (ىدملا) جي اردزدوريك
 عوج تفك » تساءدروخ عنز ت احح شر تفك » ىم تبل هلو دلبق درط و
 كلاذلاقىفارعالا سفاسوالاءذه لئاسلا عسا الف (ىنعملا) .اهدرآ شرازباكلا
 ىنارعالا لاق ةلومملاةةا ملا هذه عقو ىت دحأ نمايرض لك 1 نوكيأم هعجور هضم بلكلا
 جرير ن كى ريستفك »و ىو توا ىلا هزقو نينالا ىف عج باكل عوج بال لوثسملا
 انام ىارعالا نملئالاععس( اليف (ىندما) هي ضوع هدب .لضفارئارباس ه ضرحو
 نيرباصلا هللا ل !ضرأ او عجولا اذه لعرب سا ةب1ةلاهجو ىلع 4لاق ءارطضا ىأرو
 | كالهلا ىلع فارشالاو» ضرك اوبآ>ريغب مهرج أ نوربا سلا وياما ىف هن هللا لاةضوع
 الالهلا ىلءانرشم (اشرح نزكسن ىنح) فرب: روسلل ىلاعت لانا ةسقلاوةنح ا نم
 هرحرالاس ا هكش فكن ازا دعت إف ىو ربو دديإولا هيف ىوتس ردصموهو ل شرم لوطا
 | رح تنأ نما, هللاقىنارعالل ل ئاسلا هبات دع(“ هيك رين انا نبا تنسدردنا تسبح
 كدي يف وهىذفلا هولملابارجلا ىأن ابنالا الهلل ض |رغالاو ةرجتلا نمراءىدتمم
 م ندبنباتوقر م مماشكه ٠ نم شود تراو دات غكيص و ىم هلمخادنركيأمو
 هبصنأ حاعطلاو دازلاو زمانا نم ىفو ئئق نعيم[ اَبلاوَ لولا فارع الا لاق (ىدملا)
 دح نانتثغك «دازو نانا لس نادم ىه ةياوح تفك فو ىو ندبلاةيوقتو توق ل جال قم
 بلكلا لاذ ىطسنالُئثىال4لاةىنارعالا لاح نال ىأرال(ى «يدادورهم مراد

 ذسحلا اهات لئاساىبرعلا لات نينالا نموجت:تنأو توملانمومخي ىدادازو
 قرنتم رادقلا اذهيلا هبغرأ الو بحأ الأ ةلاد عدل ل_ءأالو به باكللا

 قيرطلاىل (ىنلا) جناكبارهديدودبآت اهلي ىتانءارردعرد بده دنت دإل
 ىلع عو مدل بكسف ضو ءالب عمي اكباردوجوم نينيعلاءام نكسل مهردال,ديللزمللا قبال
 دابرب ار ربك انفك 9 ىوتثم زمخ ةمه2باكلا ءاطعأ ,ئدتعىل وأ باكلا
 مالكلا اذه ىارعالا نمزث اا امهسال(ىنعملا) يتلشا اتبلك و كد
 ل د ظم ناكنأب ل سأر لف بارتلا نوكيءاوملا :أوامم برق تنأ نماءاسخج وءوابت اعم 4 لاق
 الاغدز رينه ه هدد قاض وت سرخ شاول ىع زيخ ةعطق نم نيسحأ ع ومدقا بكس
 راس مغلا بيسو مد دلالسأ (ىتعلا) ميءدهب نوخ

 دا بارتلابو مدا عم دلادار كرا



 ل 0
 رواظو ام ١لكشب ملا ةطساوبراسدركلا مدنم هل سأعمل نأ لاق كيو دارأو
 ا نم نسح أو هذ ةهقالو رايت !الب ناك امهم .نكلة مقالب ةصالرظنلابرهاظلا عمدشا ناك
 !نمفدا ةرخاو منو ةريثك ذة يدلغأ قس ثنآ نكلو
 ةراب هس يلب نوجوا دركراوخاردوخ لك ف قونشموبغال بارغلا
 :-هدوجو لكل عج ىبارعالا كاذ (يعلا)
 ,اكفارعالا .هاطلا عومدملا نق سيخ
 سيخ هنمردسام لكأ ذهلو اًديند هلكو اسي خرا س4 هربن :ومدآلم دوصم مدعأ سيلبا نال ١ ناكل افي رش نزع ايطسا ركءدوجو ككولو ابسخ
 لاشفالاب فوسومن |طلسريغلهدوجو عسل ىذملا لاذ .الغانأ (ىنعملا) ميدوجو لاشفااي ناطلنادب زج و دوجو د رن كت مالغ نمط ىم هلزملا ةباثم هتمرداصلا نال“ فدو
 اصلاخ ضوءالو ضر“ ذب تاضاي رلاب«دوجو ىنذي ىذلا كلا ل كلذ مالغان أ ىنعي دومعاو
 ناوخ براي خرج لاس نوج .هدوشنأ ,ركناه-اديركم نوح ىرتثمىلاعتهللا حولا
 هعم كافل |نوكي عرمشتب وىيادو هلةيعبتل ايءاعسلا كيت ىكييامل (ينعلا) يدوش
 هلال هممع رضتت الألفالا عبج كتل“ [لزظع رضا هعمضرالاوثاوهسلا لكيت كيب انو ىلاعتهقناةعاملىف هدوحو لك ليي زوم مه مالنا ىنعي برا الئاتو اثرا هلجالو
 تحسب لو هيلع هللاىف_سونلا لاق لاقدناةريوه ىفأ نم دروهنال هءاعدليغت برايفت
 دزني نمو نأ نا هر عسبسلا تاوهلا
 دوو لذ بال ىذا اماورغنقا ”ىنغو
 ضسرالاو «ا.ع-!ا ملم تكب اة هل اثم | حو هح ىف
 مالغانأ (ينعلا) «تكشراناببكرفبك
 ١" ةبترمب وهىذلا اذن ةمهلا
 ريطيو ءادعال تغتلب الو
 ىواثم ىلجال ممالك ةريسكتملا دنعاتأ لاثهللاو
 نالةرسكتماديهتن عفر ا (ىنعملا] يكاد لضفدرب هتكسشا
 ةرسسلكتملا ديلا د ارأورسسكتملا

 :ردورتارورردارىا هت .نر

 واو

 ف م 3
 ىو امدردرزاربهتسكشاتسدإوا

 بناجلريطي ءاسحاومهلا
 ىونثم بلقلاراكنآ متادهاجلاو تادابعلاب دوجولا“

 تنمزالناكتاو(ىدعلا) <
 ددرمالو فتوتالبأيئام ى ام نم نكو ب هذا اي اين ارئبوهو قد
 أ را :لاكرهاظلا ف ىعىتلا تادهامجاةرارح باه او «الاكىهلالاركسملا ببس رهاظلا ىف م ىذملا اهتوذو نينا تاووث نمر هاظلا نع ضرع ىنس هلل



 ١م
 رظنا (ىندلا) يلج ناراكيركمشركمزكا هليدوخركمو تدار حركم# ىو
 ”اوركمو ىلاعتهفالات لمجننيرك الاركم ىلاعتءركمنما ذهاب كركم كلرئاو وم اركسلا
 لب ىناشكى ه برركمى انف دش نركمهكنوحإل ىونتم نيرك اى اويخهلاو هئلاركمو
 ىلاعت لئاركم ىف اينافو اوه ىأ هظاركم*انفوو م ةلركمناك امل( ىنعملا) يك بههلاوب ىتبك

 كارهظي الئانريصن عميج نم لغارفد لدوجو يفتال عيبها دئاز
 أردنا ديلا « امبدشاب نيك تآةنيك هك لف ىوننع "ىلكعاعناو ناح | ىلا»

 ج ورعل !قدبالا ىلا افينيمكلا كاذةفصرقأ نأ ثيم (ىندعملا) ميامتراو جدرع
 قدأن ١ ذان وق اه انعم هيك ةيسسرافل ابو فرع نيك ظفلو ءامتوالاو
 هذهىلع ةظفاحلارظن |ةنوفدملاةلو .ثدحو ناننوكيئث ىأءالعأف ىلاعتء احا
 هك تبن كلهم تانج ارم ذاىدبمدج عيه كن ناس رد لوغبانالوموان ديسناةةلو لا
 قثي وخى واد شي رخو قحر وس دشإ دش لدبموا مش هكوكم نشب وخخ دنس مش
 | ينك | ىدتكالا ةكلهمنيحتسل اناس ىف اذ ع م رسب ىو مس ىفهك دش هدش
 ةبقملا نمل نكسلو ةكلهم ةوبغل ىلا نيمِنانمفنل همضنب بهتملارظن لاله! نم
 ءانقلا ةينرالسوااذانهش ىف ايناندوحو الر كونو اكو قل ارونب تل دبا ذا الإ تلهأ اهسشنب
 « نيب ىابو كيرمتسوراط يو ىو رهيب و دب فورم لر ملط هةر صقو هرب دير سونا ف
 قاتل رظناوك سوال حانطرظتال [يسملا) ع نكدباذكسننملاهوساك ان
 سلئمرداسا رظنا لب ىروم الصامت ؤ ضعى نا ةضزحا كداب تفنلنال

 نم لف امل نان ريكس كن آيسسو يلق نان ىرتةل املا هذهل كلوصو لب ةنايسعلا
 ىتسح ةرهاظلاةدابعلابال ب-يرابتعالا نان ةرهاظل ا اعف نمافرافو ءرمسا ارظان نركيا

 ةهبةنيم الحال هل ل عي الرورغلا ب عب اهب انيك ن نب
 عملبجلا نال( ىعلا) نا دبناوخرب ين زانلنو ماريو نادبمشحزا هركدزغلب هك ف كوع

 نا لعاو نآرقلا نءأر ذاق البل دا ذه ىلع تدوأ ناو حابقل !نيعالا نم نازي هماكساو هخو
 لاق (مهراسأب نو ةازيلاورفك نذل داك,ت او) ىفاسعت هللا لاق عيبصو تباثاذ هانمالك
 ب ثا كيلا نورظن منوادم دل مهنا ىنمااو اولياد ماللاو فهلا ىهنا ىواضيبلا

 3 نو هرب و كد نواز توداكي
 , دارأفنوئئاعدسأ ىنب ف نأكما ىورذا ماا نوبيسإ نوداكي مخاوأ هلعفل عرصلا
 ١ ثيدحلاىفو تلزن ل سر هيلع هتلا ىف. هتلالوسرنيعب تأ

 ذهو هاسوفنلا ضعي صئاسخ نءنركب هلعلو ردغلا لهملاو
 !نمررمش فر هظب الهئان اهالت نم لكس



 نا
 البل رظنلا م كمت مو ىوف لبا لثم هنا عيدمحأ (ىنملا) هب رطم فلكم ارنايمرد
 هكمرا دن سم «تسبحز شغل نيكد امردبةعرد و ىم قب رطلا ا هنيط

 بتلف ةماو لاخلا ذعر تودبلع قاس رهط ال( ىدلا] يك تسيبت
 ةيلاغ لاا ذه نك الانا ىعفو ئثىأ نم لزلا 6
 5 اك دركلاك رن دماسانإ» ىو ةمكح نمرلضالا نخارساته

 ريغ نول ىعملا) ب ىدشانفا
 0 ا ا اللاملا ىفناكمل
 نكن(ونلأ) ) 6 تاشئرهبز اد ىدي زغل هكشو هنا كن مادومهعدم كبل كم
 نمل :ظفح ىأر اغكل ار ظن نمل ظ فحل ةعرسمو ليذملا ةبح اس ىناج نم مع أ لاا
 نان ةمالعلاو مسولا لج الناكلزلا اذهو ساشنلا نم مصعب هنلاو ىوق ىلع عيبقلا مهرظأ
 الرب ءاكسن نك كت ار دماربكق ربعإو كج ىلاعت هه الفم ال نم بيصن نكسلو بيست ى علا

 : ةرطمو مدح دبصو ىدْال مدر ونريغ ىدب رك »وشم

 نكلباا لاذ فرظناوةريهلسما اذه يلام نم(ىنعملا) 1 ءاكز مكى ا نكممذ دوخ

 تنأ ماي هيفرثأرظنلا عيةرطن خصر" ةسدمؤلج عمن رخالاو نلّوالا ديسوهو نتف

 ةوفو كر دن ةفرور أظتألو صرع

 مناسك ردي منجل 2 اكلي نتا هنا لوسراب ف ى مي مهرا
 دوجوم رافكسلا نم ةعاسحو سان ىنسعم ناك ىداثلا لاذ هللالوسرأب
 :نم مهر افك نيعأ ةعاجدسأ ىنذ .ليبق ىف عب ناسكركملا ىلع نوبرمني ةصبملا
 3 للا ىلا هلزغتررويطلارئاس نءال-_ءأ هناربط ىذفلا سيلا وهو سكر كسلا ربط ىلع
 يقل مهرلظت نمر( ىضملا) «نتايشدا دك [دلك توون رفيتتاكتاخرظناو

 بوقيير رم لأ عجو نمعسسلا الا يتحرك بوضفلا بسلا سأر
 ماهنوج مه دنكسفا محجر شرب فى م عمجولا !نملصاحلاءاكبلاو نينالاو تب وصتلا نب رغ

 لعمل لك ىررظل عقرنكلا السلا( (ينعلا) يمال ردنا دتسرفب ناهكنأو .٠
 ا ا هربا الار
 ن 0 .!(ىنلا) ه«يردءاروا طغساررتشا ضرتشانباهببزاورمك و ىمهلالئاق
 قب رطلاىف 0 كاذله مالفلا اذ ل صبامل رتشا لمطلا اذه مصيث

 (ىنعملا) رص ىدركيم بلا, كنيوك دم ىرتشانآض رمزا ءديرب سا ىماكلاه عنو



 مم

 اريسلاو ىشملا ىف اعي رس ناك ل محلا كلاذو ضرملا نمءسأروطنالسج ىريا ذكمالسغلا
 ارتكب رو ىسلاو ودعلا اكل !نوكسوءاسنلا يذب لن نا ىلع سرفلا لاي ثيحت
 نئاعلارظنهو نما ذه عمو هََوقَمَدْ نم صرفلا قباب ىنعي دانعلاءارلاو ميلا
 وكذا آلا ىنعماذهو هرم نم عمجرل ثلفلا ىلع هراظنعفو ول لوي هاكهسأر
 ديرمثج زو دحر ك » ىونشم هل لاقو سو هيلعهللا ىل هللا ور ل يب رج ان ديسس

 ام نمو دا نم ةمشالو ل شالب (ىلا) مينا دركبار شدو
 ليقو اهسرثأتل كلذلا ىفه تعقوولرم" أن اها ةحبشل |نئاعلا نع ىنعب هريس نم عمج ريشه

 تسناهنب باك لف ىوتنم .هريسغل تناك لو صو أ
 ارهاه بالودلاوماملا(ىعلا) مراكل ءابكدوش

 هبشواملا* املا ةوسهنع هللاىضر ء.شبالو هاء املانارودل راكلا لسأ ن وكم نكملو
 بلا برلام_ةريثأ 2 لعاقو بالو فار ودم نكلو بالودلابنئاعلا نيع
 نأ لعي هللب فرامل نكسلو اعل !ىل ءودثسيو سان ابدأتيلنئاءلادوبو ىفممشو ىلاعت
 مج هدبهثجىاوددشوكبن مشجإل ىو رظنلا عفدجالعو هلللالا نوكسلا فرثؤمال
 نيدلا نال ةةل | نيعلا ةرحبقلا ةئث املا نيعلا|* اود[ “(يئعملا) مب دكلريزدنك الاردب
 نيحلا ةمجبقلا علا ده ناك اذان ةينانو ةوسمم ىأ الاه ركي تدع ةصرل انيعل !لممت نسما
 باسم ان اذان ن-لارظالا بح اصر ظن ىاتحالاةتكتفلا يملارش فديالهنا لسع ةذسملا
 تعروبس» ىوتث هيفوها مادخ :لملا هوانا ظنك ساكر وضاح رظالاءوسد
 ىلعةمحرلا قبس جال( ىعملا) م تستتملر وة لوسحت دش ٠ تانج رزاواو تسار
 هللا ةحرتغبسف ىضف ىلع حرت غببس ىوفس ىف عةمحرلا نم ةناسحلا نيعل |كلت ب ضغلا
 نا دالاتبلءاذهلو هللفراعلالماكلارظناهرثأ

 ةنململاو ىسولالار وهلا لو هحصو رثأ نيدعل ارظن ناك هللا فطلو ةسحر لوصحتو ىبا
 ةقباةمحرلاو هرهتودبضغ جنن مهد شر هللا ةحر ةصتن ايل والاوءايينالا ىخأإيةسيوولالا | :

 '!ىلم ةبلاغو

 مخلاعت هرهتةصنن ندهحرولا عبق ذلاذنوكي هدضو
 طب صرحإ» ىوذمم ريطلا نءةغب رأ الق ىهو مه ارب اند سس ةسقىلا رس ل

 طبلا صرح (ىلعلا) م« تساهدزا ب هئمرلم توتو صرح ه تان ءاهخب نيو تساي
 اليو افعضزي مخي طرا نمثرخ ا ىنعي امم شنو سواطلا اذه صرحو دحاو فمش

 تالا



 م
 لكلا ةرثك ظبلا صرح ىتعب ةرعبك ةيحيىأ تساسه درا بصنخلاو ةبح ةوهشلاو صرحا نال
 دوصمملاو رو رغل اورخافتلاو بهلاو ركل اوةرهشلاو , ةئيزلا سو اطلا ىف صرح اامأو
 ءانلساو ةيح املا مالسلا هيلع لاقاذهلو ةعمذلا نالخالا عمور كسحنلم سوأطلا نما

 ريكللا هدرطوهنمل بس ناكس يلم ىلارظنت ملأ ةيهولالالوفتوءاعداءامإاىئنالمنمرشا
 ثنا دن تسببت ساب ررد# جرقو تاتو ورا طب صرحل يرش رورفلاو
 1 الا ىفآلا بقر رال ةعيبطلا طبنال جرغلاو قلما ةوهشنم طبلا صرح( ىعحلا) جرد
 تيفولازا وى ونلم ج ردنموج رددزا دفسنو رشعةساي رلاف نكلو عامجلاوبرشلاو
 .ةساب رلاو هللا ىف قرف لا(ىندملا ) يف اعمدشاءاكل تكرمش عماسلع ٠ تالءابرددنز

 اى ديتمركسلل ةوصوبوساننلا لسع
 نفاعزانعش ةمظملاو قادر هاي ربكشلا م. 8

 عما هنأك ناك :ةمرصفا ولا فق لسا كراش :نذىلابالو ىراتمتخدأ ١ امسهفىنءزانا
 /رفغب و هب.ككر شين أر فغيالهللا نارىلا عتدنلا لاقى عن نوكيىتم ةكرشلا عماشو ةكرمشلا ىلا

 لاقاذس هلو هيلعب ارفف ج رغلاو نطبملا تانتش تناكم :[اندبسةلزنال كلذ نودلم

 مدآك ةزو (ينلا) جيماجودوبربكسنا ليليا ناو « هاب ودوب مكشازمدآ تلزإط ىم
 .هلل ىتح ءاهلسلو نايصعلاو ريكستلا نمهّستاَيةما هنا نييلبا كادر عامملساو نطبلا نم تناك

 نيعلناو «دركرافغدسادو زوا مرجألو م نيط نين ةلخو ران نم ىنتملخسنمرمخانا لاق
 ىلامتهتلالاقر وفلا ىلع مار فشتسا مالسلأ ةاع مدام وجال (ىنملا) م دركراكستسا هموتزا
 ىعبةموتلا نعر اكستسالا لعقبشللا "111214 اعدت الط انس رالاق تحوز نمو منها
 زاكدلا نم ناكوربكستسلو ىفأ سيلا الا ىلاعن هلل لاتهتمري خان[ لاو ربكلار ها
 «واكرفلي كلا ديسلاةا واو ءاماو بسنم ارو رغنمالا لالا اًدهرسلبال
 مهدوحج رذوق لح صرح ف ىم ءاينغالا اهل دلو ءا ارمقلا نمدحأة ساب رلآعديلو رفا
 هسفنجرذلاو ل صرح( ىنعللا) م« تيك: كشادا تس: بستستلبل هتديكردب
 لوأومنراكتناج ءرشلاو للا صرح الالب انصتموه سبل نكل ةضلبقو ةئابخاشيأ

 باك فيلأت انزلةساب رلا كلت نصضو لصا دعب تلقا (ىنلا) ) «ركتديايىرتم موك

 ىرمردةكاد ,ىراوتضي « دئاوتناطبشبرءارشكرسبس اك
 تيشيىتلا سارفالا كلنت لت لون اطيشلايةوركل سرفلا اوعد برعنا (ىنعملا) هدام

 .ةكندرك تنطبشإو ىع ابيلع بكريلا بكارملا ىهر وتسلاواناطبش يجرم ىلا
 ةبقرلابصمتراسغفللا ىفةنطبشلا (يتسعملا) يسقي ادنآ تنمل وتم ب تفل



 ريكس او ايالاب «خاغتما
 :بلاءذهثنأ اذواو أر بص-وريكت
 ةثامماعطل |ناوخ عسي (ىنعملا) مكتوج تسايرودو ناوخدركردلا دك
 تردون يكدهاو مغ نبا » ىم ايلا اموعستال 11 نكلو ةءءنوماعط لك ١
 ىف او ب اطالة سايرلا بلا الاذو (ىءلا) م الارتشازار ردبد ةكب كامات ه 3

 الاذتمم“(ىعلا) يب زو ١
 لاقبرملا ةفليفإ هستبارقعطقي هفوخ نمل: !بلاطغ معك اوهو لثملا برش
 مج روثاملا ىلع فاخاذإ هلبا لتي لحرلا نال .ةعشالاو 4 داوبال يعع لحجر لاقي ىرهوملا
 3 00 ىو لاقو رم ذنولو هدعب مويال هلال ع ءوب ةمايغلا موبو ار صم الواب اح مهتلتال 2
 مف كلل تال(ينعلا) م تسين طوب سسك | شن وجهه « تان ةزرذ ارووثت سمع
 نوج « دردردزو وأ دباب هج رهف كم دحوم ةيممال سيلراثا !لث مثالا نباهلسبلو
 دنا .لوهتكل ءأو «نةرمو هتقرحأ هند لكو (ىعما) « دروطماردوخ عجدبابت

 هئلأتالاذ هايف هسفن هظيغب كلهأ ا :)نانتكرعأ هعبطلاذل اخ هدجو يدلك كلما اذك اهذعب لك أت باعملا رح متاذان بطلب تيتا ىتمإ ام ةذ لك أن هقزنتو هقرمحت ان
 (ىنلا) م« وانادنسل دزاوج ممغلر هيا .دراو راو عيه ىمالنم ةمحرالا عقرتت

 لاو ىنفثا تادهامحلاو تاس رلاب اين دلا رأت ن كى عي هنسو هانم ناو انا ئنالزا
 الفدا الر كامالرمغغل اةبن م ددغا .-ىنطل !بلاو ىرعاظل ارمملا ىف نوكتو ىلاعت هللا ىلا
 نا د:..كوه ىذلا هيلث نم ةمحرملا بلطت الو ةيسافلا اين دلا نيطال نمر رش ليلا لع
 عيه ىتشكهكنوج زو ىماه دوغالذ ةبساسفلا نيطالسلا بولق .ةحرملا باطتالىأدادكلا
 ثاشايرلاببستينف اذان (ىعلا) م« سردربكق اطبرتقزا حابسره « سرتمنادتسزا
 نمفو .كلر مسح الىأ نا دنسلا نم فنغ اله هللاىف'انذلا نم تدجوو تا دهاحماو
 اسزدشل_ ماو قداصلا نش اعلل ئأ مودعلل نوكبالو دوحولل نوكي ف وما تالىسانقلا هبلق
 ابتعاب نما لوبقمر فت لوالا نامسترضذلا د ةفااوهاذ هوىلاعن هللا بانج نم سن لكى دفتسا ىأ هللا نامأ قس لغم ارهظم بوكت ىتح قلطملارقفلا نم حاج لك

0 
 ١ الخ الا نم عب /ريظترعاظلا ىف ىنعب ةرو مااا

 يف هلانةرك اله سال هناوهفرةدنا



 (لابو ددركوربدشوب رد كره و لالا اوذ ىادرتبهولا ت 9 كم نيرادلا لدجولاداوس
 ىرازا ةمظعلاو هو ىمدةلا ثي دملا بحوم ىلع هلذاسمو ىلاعت هللا٠ادرة.هولالا (ىنملا)

 لابو لع ناكى اعت هللا ءادر سول نم لكر انلا هتلخ دأ امسهف, 1 درءاربكلاو

 كآثسوانازاج ان ىو ةيهولالا هلام نا! ىذا هناكركنت نم لك هب ابا ذءوالاكذو

 | وهورمكل ا انمث الو ىلاعت هغث الجانل ا(ىنهلا] هر ذكدرا ددوخ دحزكو ا ىاو هركاع

 هدح نمزواحتب و قرمىذلا 0 . ةلكىاو ىلاعتهفةدوبعلا

 هئيدويم مدقىذلا كاذاةمحرلاو ملالا باذعلا فريف ةيهولالاهلاحتاايمعدبو

 نتف إف ىمهروملدعتيإو هر دق فرعأ سماها محر سو هيلع هل | ىلس وق هياع قدسي ىتح

 بصل ابارورغماو (ىسعلا) ا) ب تيسو دفو دياب تك ارثثا هك ثيسوا طرب نات سب

 سانلاباجو مدقاب لمهتلاو ةسايرلاب لا نمسواطال بونلا اذهثلح انحإ و

 ا كلارتشا كلالامحلا» ذهف هنالثل ةنتف ةيسسواطلا حان لوهتوأ كتف

 ءرفلاران ؟كيقرهظت ل الغتسالا دنج مالا ةبفاعو ماعدا نموضتاللالحو

 70 ا و مم 1
3 2 

 كد

 ترق 0 02 يا الادتستناس ىف

 نربلا ثان لأ سو اهلا نما .ظئاساوتضإلاَن مكمل انا هس: ىأ الك هندبلعصو هفار 1

 ةماهلاو دقلاو نيزملا حانملا لاذ نمزع أ حورلا ىدشع ن ,نكلىدتأي 4سواطلا لاف لانج ىله

 اذك اله نود صم ىحانج لج الوعي جررل دع ةماسقل اود او نزملا حاذإلا اذسهو

 دتكسس ىدوخ ري ىم نادال ادعأ لاجلاو نملاو ةنيزلاو ءالاوس هتملاو لاسم

 فاني ءارععلا ىف سوط ناك( ىنلا) م« تدكبامخآدوب هتفر ىهكح كيب

 ةروك ملا لاما ىلعءآرف الاثهنم !"نامناك امكحنا قفتام حانج

 لاقويكملا لاذ( (ىنعما) يىنكسسرب نوح أخي ردا هرب نينجا سوواط تفك و ىم

 ىونثم هسأ نم هعلقت ف سأنالو فيحالا .ةىالني ضم حانج كلا ذاك س و اذان سوال

 فيكك بلة تاذإ (ىعلا) )6 لحوردلا شيزادن يكرب  للح نيااندهديم نوج تاددوخ و

 لولا ىف ارسرتوا 0 الر ابتخا نحب للحلا هزه علمت ىتحءاشر كيطعي

 كم لاحلاو بمعتلا بارغتسالا لور ةمالذةلا غل ثم ةرداصلاةلاملاهذهونيطلاىأ

 ثاحان-نمةثيرلك( ىلا (دئن ىف صم ىط ردت اظناحودنسي و ىزيزعزا ارتريرهإط

 :دينورأ ل



 ميل
 ا اهفةيغروا لاا ممعئاروأ نيب واظطحاصلا ىلع اطافملا اهعشي اهلويفو اهتيزعل
 ءاوهلالب رتل جالر (ىنملا) مدنتكيس كريبداوتريرزا هدنمدوسىاوهلا رتبي
 2 ,ىركشا هج نبا ىمح وا ضل سانج نمنولعجيلوبقللا زوفاسلا
 هشاشنزعنإأ تنأ هفاظنمدع”ىأور ,ركش مدع ئأ اله(, .1) « تسيكش شافت كىف ادى
 ىنفا و ى ع ةناها | ذكه ىل منه ثم ىف كلءفن لسا ةريضح هشاسةننان نوكد نم هروصمو
 ءانغتسالا لمفتو مشاقن جت ثنارأ (ىنللا لعب ىنكيسىزارط علق د ساقوم ىتكيس ىزانو ىفاد
 ةئيزسواطلابدارأف بسانميربغل دسهو شذ ازا رطل ارهعملا سابإلا علقت دسقلايولالدلاو
 نماضتر كلت [ناذ اهلط مدهو ا هكر هعلفوي بسان!لهأ
 ٠ اولاقاذهلوديلا سانلا جارتارثكه معن ترثكن نالاولع هللاركشلو با طريغ نم
 ى من لاق اذلسهلو و. قيمع يف لكن مءبلاو. م قيتغلاتيبكسح ابل ىف وطف
 اريثك اي (ىنملا) ماش مشب ارم دنيرصدنكما م ءانك تآددرك هكىزاناس كازو
  ىوذلل ىلا هقهننا لاق ناطا سل |نيع نم دب هلا ىئربف هلحمرم سه ىف هعونر !!بنذ نوكملالدملا نع

 نالوارللدتواوتغتسا لد اهوركسشيرلو معلا مهب نيذقل لاقو مسندي زال جركل مالا
 شياغمك ثيل ركشنا ديارتشوخن درك يان. وشم ديدشل يباع نا ترف
 صائما نوكنوركسلا نمن أ أب كك///ل اليف ل ثق (ىنعلا] © رطخدسدراددك
 ىأ الاهل معتسا نكلر كسلا نم ىلح ا يفةنيبغا را اسأنلا لهال صو سما ىلءةيويندلا
 اذا نعي اليلق لعن نكسل اذيطل ل يف باكو لو لاله نعم رنة ئاءثلاجنالا ب رمتالا
 تسداب نبا ولف ىمادو وم ةاارظن نم دعتلاو رماح أطلع ناكءاذغةسالاو لالدلا ناك

 دي ومو نيمأ ءاعدللاور رطتال(ىنملا) هي زاس هر ايدربكش زا
 لاذ نكريلالدلاو*ائغتسالا كرت مارطخالو فوخ هيف سيلو روضحو ند اهديفىأا
 ,مدزىروأ زاناس ىف ىوتثملوهبار عرضت هيف عنفاىأ قيرطلا
 كر ىأ ةماقو .تب رضاربتك لالدلابىأ:نماي (ىنعلا) جي لابو دش سكنا
 ناسقتو لابو ىنغتملا لاذ ل ءراصلالدلا ذلا ةرمالارخآ» انغتسالابتلغتشاو ع رضنلا
 موممتار رفضسا اذاايندلاهأ نمىنفلا باصصأكةسوه ىف هاريطو مثلا ىلع ةركشمدعل
 ىااورطتا لاق مالدلا هيلع نأ ةرير>ىبأ صريغسلا عماسملا فئور ركشلاب منا ماوجناف
 مكيلع هلل ة .ءئاوردزتالنأر دجأو مف مكساوفو» نم ىلا اورظنتالو مكمملفسأو ةنم
 ولو لالدلا ةفاطلا ىن#هملا) يتدزا دكب شر وشم سنو « :تدزارطبىدرا زا نوع»
 ىلع لفوخ نم ىأ كلبيذت هتيششو هفوخلالدلا اذ نكلولعلاادئازابلاء اسمن تلعجا
 را دكبرواملازارغب وذو سرفلا له أ دنع سنلاوهمدلا نا ىلع برذت هاسملاو بسن لاوز

 م



 أرغا اهكمج دا هزابننيو» ىو با باطغلل نيعشوملا ىفءانلاو نايو ذا ىنعمب

 ا افيعشكلمجوار ل اهنبالاوعرشتلاذهر (ىهلا) ) 6 دنكيمرؤلار دبثوج ار
 ءذزدد مزدوج كم ر يأ اردبسلملاوردملا لعس نكل ةدسهاملاو ةدابعلا بيسي
 / نم ىلا بحس ىلاعت هللا نا ال (ىعلا) م دشردرادوأتشكءدرمدكر هيد كيمو ريب
 ترم اعلا ايزل عراب عدلا

 اا

 هدنز زنوج » م ىلاعت هللا ىلا ذو سووةعب رشلاةداب
 جو 0 ا

 برضت سوهلاو ىوهلاب ةيفا سهلا دسعب ىلا نم تملا ج رو ىوق ىلع ىلا نم يملا
 ىلاعث هللا لاق ءائقلا دعب“ ةلاىلا لست تاه هان او تاضايرلاب تملا ناج للعرودنو

 ةفطنلا (تيلاجرضتو) ةضيبلا نمرئاطلاو ةفطنلا نمد اسنالاك (تيل ىلا جرذع)
 جارخالا(تاذكسسو) اهسيىأ (ا-منومدعب)تابنلا(ضرالا ىحصو ىلا نم) :شسلاو
 هللارونب ىح ا بلغلاجرخي نب هلا مجضلاتمورلاة روس نيلالح ىهتاروبغلا نم( نوحرمت)
 تبملاب اغلا ج رخو هتمحرو فطلا ار اوما ةمم ال !اهنالسخاوا !متافس نع ةتيملا سفنلا نم
 اراهملا ةيناوهلا ةيناوبحلا تالية لا نيفنلا نم ةيناحورلا ةديجلا قالسخالا نم

 أرشءدمم 9 ىمدر .دوحولا ىلا مدعلا منور مت للذكر اهتوم دعب بلغلا ضرأ ىبععو ءرهتلا
 يح ةهمذلا قالخالا نم اسم نا (ىعلك] ]«ددوكتا ءز هدمس ىلا ج رخمات
 ثاسفن تمأ ىنسعب ج راغللا !ه 2ك ل1 نم ىحلا جر دعصلا نا
 (ىونل او تابثلا نا (بملا) قاش(قلا هللانا) مامن ةرو ىف ىلا هت هللا لاق كبل صل

 (تبلا جرخمو) ةضيبلاو ةفطنا نب ,ءرئاطلاو ناسنالاك(تيملا نم ىلاجرخع) لختلا
 نم نوفرصت فيكن (نوكفوت ىف .هللا)ج رخخلا قلاملا(مكل ذ ىلا نم) ةضيملاوةفطنلا
 اهمذغ أ ىتلاةرذفابج قاانهتلانا نيدهلا مجغ لاق نيلال + ىسهتنا ناسهربلا ماين 9

 ةرجثن م بلغلا ضرأ ىف هقارك ذىو.ق لانو
 جير ختو ةيناسنالا ةنيلا ةرذللا نم مويا ىلا ت اس نم ىف

 رادللا ىف ىلا نموا نمىفوملارا .اذكنا تاذم نم تلا ةيناسغنلا ةيعببطلا لاعفالا

 نما تيم ج رضر هللاالا فال ةاك ىف ةئبملا فورم ا ىؤن نم ىحان امبالا لم ج رخم
 أري نم قحلا نع نوفرمنت فيكسف لاكلاو ةردقلا لهنا مككذمهالا ال ىهو ةيحلا ةملكملا
 ذهاب (ينملا)يراجتجالبا درك ليلهراج جارخار .ىدي ىونش نالذخ
 ةيوئعأاراسثالاوراهزالا روهطر عس رلاىلا.هتهنلا جارخ!كلسنا اسس نكنانا



 كفينامو ورا انط اب ىرتروتسللا نامل ىيالاكس انلا نيب تنكىأ اليل تاء تار اع عفتتنق
 ليلا ءار- !صولتقالت اده اجلاوتامارلب ةلزملاراتغاا ىأالخ دمواجل وم كدوحو ف

 سعت تابلت حم لح ورر البلت نوكيا ذكس هشلارؤيز حجر اهلا ناك يف قلقا نعا
 ع مكملاو سواالا ةسق ىلا عجرم“ انش اوه لهما لا هلا خشب ىدتا

 علفتال وام ا(ىنملا) م« رربوخ ىاازعزا شارع ود « وفرد ريذبنرب آن كمرب ا
  شمختال هجولا نسحب حب ف دعشو كنكمالو هملق دعب حال الا ل, ةال هنال انما لاذ
 لام اش نمو ةمإب ربا أ سراطلاب ارم هيلع ر طبق ,هتلاوازهلا نم كاجو
 ىلاعتهق مصنب ىذفا يكملاو لولا ى اها واهمان هناك اهلك اهرب ملا داتانالا ةمعنو
 اطار هانا ءتساعت الروقي

 بطونها تايب ةؤلا 0
 /نآتسي سب واوطاب مهل نولوغيو لالسلا نوح هنيرب قي” اعل ا باب رأاذاسعاب ىصقلا سم

 ىوتعملا كحل انج هوحولا حابصايو لكس شم ململ ادهن ةح السا ناك
 تاننالا نفل دقللاقاعت هللانأن ىمغلا يشك يوتعاهحو ةصفلاو مفلاباوث عال
 « تب ركوا قارفردمسخرك م تسزفاع عينان غن عشرا ىو“ موقت نسحأ ف
 اندموىند لاذ قارف ماضي رمفلا دخ نار فت فلا برن ذل اذه شم لع( )

 امور اهرؤنو نامسجر مقل رون تالرمفلارزؤىلع بلاغ اهرؤيةنئمطملا سفنلانوك نع ةبآك
 نيب ىنمنأب زف ىونشم ضايق الاو بار طضالا نم ةيانك لك, ىتم ضام لعف تسيب ركنا ىلع
 متو لهجررت/كنأوأ (ىنملا) ار وشب مخجاطىوخ نك لت « ارىشي وخىوررتا

 اكرمأ ض وفا لفو تمعن دق ل عاوالدا

 البقر موا تسكن نار حملا :
 شكا هجركا كش قتايد ىسب فريج هثيبىور رباك انحدوشبم ش وشما ركشزا
 8 نو ابلافس نم ةنشمطلا سلا تان اس. ىفا ده ب ىفأصقنو دامب ىغا دلو ىكد
 ايشاهمحر ىلع تبتك اذاذ ؟رملاا ذك اهزااذص وزي دس اذلاراكفالا نم ة دود مو ةرردكما



 مقل
 بناج ىلا تهجوتو ةصح ىسهلالارونلا نم تيل ةعمذملا قالخ الا نع تيرع اذان ىلاعث هللا
 الون كسنالتاعاطلا ةرثكي ويلات 'ىوسام . سفن لك ىكتقرتو ملسلا بلغلا
 |رمغلاو ةروس ف ةوقبىل عن هللا باطل قيلت تقولا أل اذ ىل اعن هللا ىلا لصت ىتح ةيلست ل بغت
 ىلا توملادنم كلذاهل لاقي( رىلا تجر ا) ةئمومملا ىهو ةئمآلا (ةنئمطملا سفنلا 8
 نالام امهو نية صولا نيب ةعماج ىأ كف عب هللا دنع ( ةيضرم) باوذل ان( ةيضارإ) هتداراو د مأ
 هم( ىتنج ىلسخ داو) نيه اصلا (ىدابع )لج (ىف ىلخداف) .ايقلاىفاها لاهو
 ملاقربق نماسهحورخ نيح ةيضرم ةيضارلب ردا يهجر ااه! لاغي نيدللا مجتلاقونيل الح
 بلا اةثس ىف نعي ىتنج ىلخ داوةين !سفتلا دوكلا ةبمعلا نءزوادقل ادمن ىدابع ىف ىلخ دان
 نوكتل ةرامالا سفنلا ثايهتثم نعز قو تالاحلا «ذمربتعا كلا اهيا برلاىلافاشلا

 برالارك اذ نيلاا الكيف نكو ضبقلاب نزحت الو ظسلابح رغتالو برلا

 اهركفت نم ةيرودلا فراعملاوةيمسرلا مولعلا لب ةئيدرلارطاومخ او: دساذلاراكفالاى هنا
 سشنىو رف ىوتم رك ذا مم اهظفح كلمزاللاهردك ةنئمطلا سغنال ل ع اهروصتو
 دجلاىفةنئمطملا سفنلا جو( ىمعملا] يي دشكيمتركفىاهنانوخزو دحر دةتثمطم

 سفنثلا ءجو ردك ندبلا ىف: د يجانغلار اولا لوغب هاك ةركسفلا راغخلا برش
 ءالعراكفارأ ماوعلاراكفاو ركن او نوي كنك لو راسطتالا ماةءاهان حر

 دشارغ ى « نا درهزر نعت ديتركفإل ىمةنثمطلاسفنلاه+وردكت اهكرهاظلا
 هو ح رم قمعتل ا ىف م! نوار فأ مقل ركسفلا تأ معا !(ينعملا) «ناج ىور قمعترد

 لو هيلع ستار 0ا ادع هلا ىذر باطما نب رمع نم ىورهنالحورلا

 ازارتحالا ثلا | يلوذ نوةرطتاماو دف اله هلعج ىلا هللا نان نيدلا ىف قمعتلاو مكانا
 ىؤشمح ورلاو باةلاىفاالو ةئئمطملا سمنفلا هر رن لب الئئرطاودللاو راكفالا نم
 ةدمء لع ىت>(ىعملا) ار ليي نير زتسدرا .؟ثدحرد « ارلاكشاة دعدياثك 9

 6 0 دا ىف بهذ نءوه ىذفاليغلا شوك تملا فلاكشألا
 ىذا في رشا فلا عضو ذك ثدحلاو سنا ىف ب هذلا نموه ىذلاليغلا عضوكقئاندلا
 هذاشكيار دقو ىمتينا ام الار اوحلااوةيروصلارا اراكمالاوهو ثدحا ىلب هذا ليفكوه
 ولو لنا ىهتنماي لمع او فرع اورلءا( ا ىنعملا) )6 ىج هسيكرب تسنطم: دع هى ىاربك

 5 الام ا كلا دقعلا تف



 9 مكتشنانوتو ربل, سانلا نورمان اعتق هيلعقدسي واملاع ارم
 اًمهشا ذهإ ترش( ىنعلا] ع يكءداشكبركذ ىدنجة دفع هبي رتوتشك اهدقمداشكردإب

 ارخأ ادفع تالح نآلا ضرفالمعل ايديغنتو تقو لكو لرمم تفرسو دقعلا لح ىفاريبك“
 تكرتولادجلاو ثلا قزيزعلا كلرمع تفرسدا لب ولاقةيورخأ ةدئاف وتم ىرتله
 ىخ كفا دبدك و تذعم تسام ىولكرب ناك دمع ىع هيلا عمجر ا و مولعل انما

 لعتل ةمكحانيوقلح ىلعوتلا ىهو !ولحو :دغعلا كلت تفالب (ىسعملا)
 جرخ ٠ ىددآ ر كنك لكشا ن الح إو ىم تن بحاسوأ قشريقح كنااينالا ىف اهلحت
 لك الا كرثودو لاكش الا اذهل حن اسناتنكنا (ىنعملا) يي ىدمةارك ا مدنيا نك
 [ريغملا عماملا ىف ىوردبه كنا كلر, تا ا ا
 ا مئنارك ذر ةرثك أ نمل .!ءهللا ىلس هللالو بر لاق تالغاسجلا اهه هلا ىشره ثناع نع
 ف ةرمسلاو سغنلا ىدآتنكنا ىفاملارطشلا ىف لاقا ذاهلو هللا

 ىف ثوملا دعب ثا مزلب ا« لغتشاو ضف اررشلا نمغرفا ةريسن اذتثكتا ىأ ىلاعتهتا ةءامل

 (ىنعملا) < ري زكنيزدوبن كنا داردوخد- ربك ناد ضرعو نايعادح وى مةرخآلا
 ماسحالاوب ,ضرعلاو رهوملا لعت كلنا ضرخإ عب ضزعلاو نابعالا دل ماو لاعأ

 |ريزكنا ىلع اذده ةفرعم نمثل دبال نان ل دح لع ملاك نمل كل دن ”ىأركستا حاورالاو
 نيضتماتهنكل لادفا ذيدشتو ةسرعلاءابل أ مشبع رعل ا ىازلارسسا رفاكلا مشب
 نوجإ» ىم هالءانعم نوكيفدونوهإ قلاب طبل اههم محا هةنوكل قثلا ىعم
 الد لما ثلناال (ينعملا)ه زيب كا ىاىسر رددح يمنات « زي ركدح نيزدوخ د ىفادب
 كلل بقاذا الم دحال ىذل ا ىلا لصن تح بارغلا لان [ّرفو برهاو غ رفا دحلا |! ذه نم

 ناكئان لعغلاب قطاناماو ةوغلاب قم اناماوهو ىاعانل تاويل ل
 / :ناسنا 4ل يو هيلع ق دصيال مكب أناسنالا ناكر ىرهاظلا قطثلا تدرأو ةوفلااقطان
 دا داو موزئمارك ذل يبق ن م لع كردل ا ناوي .لادارب لب هدحو ىرها ظل! قطنلاب دريل هلآ
 ناسنالا اذهب زيقيف مزاللا
 اناويحنا :الا نوكيا ذه ىلعف لمعه لاعب تابلكل او تالوقعلا الردأ نار مسهرو, ,لقع
 صالارصح اهماج وكل ةردقلاو لاعمالاو* امس الاو «ةلاغ تافسو» ايش الا قئ اح اكر دم
 اةاطم كلامو دمحأو ىف اكل ا دنعف هرم عاضأ «ةمبحالو ءدح فرعب ال ىذلاو لكم
 ٍباسحلاوةسدنهلاةقطنملاو مالكلاو ةسدنهلا !منمكل لايف ىهام تلق نان مارح تايغلفلا
 كا اوفي رعتلاو دسمان« عرفا هرشل |ىفروط هوه اكموم ذم مالك او قطنملاو حابم
 مرعومع اذهايف هر فرع دةفهسفت فرع نحناف كنغيغحو ل دح ملعتل لماك دي ىلع
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 | لومحلا ىف بهذرمعلا (ىنعملا] م تفرعوة-هردرمج تريسن ىو تفرع وضرمردو لوم
 لئتوو قل اذن ة ده اشم ىلعر دغت مث عومسلا ىف بهذ 4ةريسنالىذلارمعلار عوش

 / قردصتت ول ءلدرعإل ىع هلعثال نأ ي لغق !لهأ دنعدم اثم ا ذهو ىلاعت هءرق رك نم ةصح
 ايفا رثأالو ةصنت الب بلد لك( ىنعملا) هب ركتدوخ حتت دلما ل طاب را
 / تنأو نو دبعيلالاسنالاو نحلل تغلخ نا ناف لد ردنم عفن له ثاني
 امناساارث مل (ىنعلا) هب ىعناقىفارتقا سايةربو ىعناس دي دن ىخونسمب زجل ئم لوقت
 اذه تنأو رثزلا لمرتالا لدتسنو عوتسسا|ةطساوب عفاصلا ىررل بع وتسعمريغ
 ناو 0 ندهاشمو ا ااا

 8غ ”نااولاق ىف انئتسالا سانا او ىفارثما ساب 0
 | ثداح لك اولافو دوحومب سيئر اهلاف ةعل ا طن تل سهلا نكل دوو مراهنات ةعلاط سهلا
 | لارىتدلا تت دوجولابجاو ,ةلعل |تناكن انة جرم ةء ىلا دوو جاتك دوحولا نكي

 | ديازف حاط ى+ .ةسالاب ةءب رشل هدام ىلءلزل لاوس ايغلاو لئال دفا
 لئالدلا نمديزي طئاسولا ف يذلا (ينملا) أو شسكمريلاب .ليالدزا»ب , كلا اسورد
 ىفلغلا سكعب ىلولاو فصلا ن نكمل الهلا تاسايغلا ل رك ذياذولو لولدملا تاس اهمارم
 | ليلدالو ةطماوالبن وكي هام مز هاث:ق هلك نال لئالالاو طتاسولاىلاهلج ايما الأ

 اذه (ىنمملا] ب بيحس لولا سيجا ولياظز ب ركناو ب لاقاذهلو
 1 :مم ىلا ل صو هن الب يصل أر بهذا لولدملا لجسألهنال بالعاب أنو لبل لا نم بر ىقولا
 | هي تشوخ شن ؟ناردارامناحدىب ه تسشن ؟لبلداروا ناضدرك لذ ىم ةدهاشملا
 ا دوجحو ىلع اغلا ل دتسو ىتعي ناثلا ىلفالبلد سل للر الا ىف تاما ناك ولو (ىنسعلا)
 | ىآن_حراتلا نان 5 اناناغدالبرأما ىف نكلاران كانهتأ تي ونا دلابراثلا

 9 هك شن [نبا مانو ىم ليل دال

 اربرةلاىفراتلا٠ ده صوتا ىلع (ىنملا) هماهدتآ
 الب نكناو ئاصلا ىلع بل ديف لغلق ليل لا ناك ولوىنعب لولدملا ىهراتلاو ليل دلاوه
 . نسحأ تاده اجلا بي_ءانارهظتى وأو نحأ ىلخلاران طئاسوالو لئالد

 يسد ف م ديرولا لبح سميا برثأ نضر لاعتهلالةيرئأ وام ريسأ !ىف
 |راكل لعذ نعي ىراكه يس قدحأ اي دع



 لف
 نوكيةيملالا تاياتلارؤو رانرو هطند_تعناسهربلاو ل بل فا ىلاتاغتلالاوهو ميلا مظل
 برق كلرسيم هنا مادام ينعي نام لا بناج حورلا تاب :لجالاْمءادعبو حورلا نماباهذ
 ىوف ىلعارساخو ابئاخا مقبت ةح ابق ناسهرعلا ىلا: او ىرهاظل اليا ملاب كدر ةتدلالا
 هللانمفوحلاعم ةيدوبعلا ىف صالخ الاب لصعي نايعلا ناتن ارسخ تايعلا دعي تايبلا بلل
 اول صالخالا مدع عمتاع اطلاةرثكب سيلا ذهو نا هرب ىفاالو ليل دىلا جا . تعال ىتسىلاعتا
 ْ ايهرالم اللا هيلعلو بلوق تامردإ» لاق
 تابهر دار بهارلاو فول أ ل ءالا ىف بها مالسالا ىف ةينابهرال لو هيله هلا ل
 عاطننالاو م 2 اوددَدْشلاءارلارسك كبة ءزئاور :هءرىراصالا
 ىف ىلا منقل لاق عاملا كرتو معلا لكا كرنب تاضاررلاوثادابعلا ىف:ةلابملاعمس أن 11 نع
 سائلا لاومأ نواك ايا تابهرلاوراب- الا نماريثكت ااونم[نيذلا اهيأأي) ةيوتلا ةر وس
 نيل مغ لاقنيلال ىمهتا هلال يد نه ساسنلا (ن هر دعب وز مك دخلا ىف ىثرلاك (لطاسبلاب
 ىأ (سانلالا ا تواك ايل) او دالاىأ (تاهرلاو) بولا ىأ ( رابحالا نماربثكشا)
 بولعلا براشم نمتسيل ظوظملا كلتعال ةراسيخو ةلاطب سوفنلا طوط نمنوعت#
 بال طوب ةياشسلا تاذلل اوتو نيم سوغنل ا ظوظ نا حا .اورالاو
 :نابهرلار ىستن اذب ولعلا ةإن بلا لات الارز ةينابرلاتادهاكملاو ةيناحورلا
 عاب اطخ سو اطلا بط اما هلابك البو ف لم سبل مال الا ىف ينعي
 ملال سوا (ىلا) يب ردع دمك أهجإ هيك ايه زا نكر بل دوار, ن كمر »
 لاملا باص سلال ابرقل بلاط. ىأ حانملا باق علفاو لدسج نم لحاسشح
 موهلثال لاب ر ىوف ىلع !مهضالو بلت نءاموجرخأو بماملاو لالا كلرتتا بسنلاو

 هج :ريودع نرحل ىو طرت دعا داوم اذهل أ الهلاك ذ نع
 الاعدام ايو دعلا دجوبالو توكيالا ل(ينلا) مي لاثتءادئ اندر تتوهتو لاحم
 ماو الا هلاثتمالدبعلا لبغي ىلابعت هلل انال يماوالل لاثنتءالا نوكيال ةوجثدا نركيالالو
 فرش ناك ال كلم !صاوخ نءلضةأريشبلا صاوخ ناك ذ-هاو ىهاونلا نم هانتجالو
 تناكضدوالوأو لان الوز الرد او نوكنال ةووئالرو دع دوكيالا لو دعلاب اولا
 ىفمالسسالا ل عأو سواطلاك اهتاروثو اهل اسسناوا :ءزو اولاومأو ايندلا هذه قازرأ
 سأنلا نعاولزتعاو اهوكر اذافةر هانا. زلا ةينايهرلاو سب واوطلاكة عب رشلا آنس

 نوكي و مذ وكس نأ يد محملا ةغب رطلا ل مالسالا نيدىل لو .ةهريغةلامحلا هله
 ةرعاظلا ها تاو لاومالاوه ىذق كح انج علقتال وب را

 ,ال<ال اهكسصرتنالو دوو نم



 نفل
 داهج نوكبالو دع نكي ملاذا و دلا داهملا طرمشو داهملا لمع مال سالا نيد ىف لوبقملا
 هتاتماد_عامعدوع رشا اهب ل مأ امامهم ذسقو دع ةينامسحلائاومثو ةيروصلا لنفي زو
 مارال لاشتءالادجو بالو ةرامالا سفنلا عمدا وإلا دجوبال ةيناسفنلا تاره اادمجوتولاذا
 ةينايهرال لو هيلع ها ى-لاقا ذهلو ةدابع نوكستال: داملاو اهداتما بهرتاذان ىل اه هللا

 (نعللا) م ونليخ ثجاح هجدوبن دوج مصخ هون ليم دش اشدوج دوبنربس »م مالسالا ف
 ارمصلا دجونالى ملا جور اذانْئشل كابس دهب نركب رمل نال زيم كا نوكي الامل ربس نوكيال
 |ركسعل او ليملا لع فوقومربصل انا | ذهن عفر كسعلاو ,ليغلل كل ةجاس "ىف دعنوكيالالو
 ار توهمت ه تفع هكنازووشم نابهرى مخ ار دوخ نكمنيهاط ىم و دعلا ىلع فوقوم
 لوبف ىعبةر هلا نيهر ةذعلانالا بهار نكتالو ايصخْلفنلعجتالو ظقبت(ىنعملا] ورك
 .ةومتثعطفتالعأ اهفلاشع رشلل اذا احم ائيش لفن تبت شاذان ةوهذلا دوحو ًذعلا

 ةووثلا ىلع ةنوه مم ةفعلا ةةسنال ب رلاو لك الا نعو سان !نءالزتعم ابهار نكتالو
 دوجو عمرب صل !ةيلوجرلاف هابهرل|تافسن فستتو ايصخ نوكْل فنةوهتثعطت اذا كنق
 ىوالب( ىنعملا) هت دومتن اون ناك سمربف زاغ ه دوش نكمتاوهزا ىهناوه ىو ىمةوهشلا
 الا نوكيالىوهل !ن* ىبهنلا نال هنع ملايحو ىوهلا دسجو اذان اك« ىوهلا نم عنم اناك ام
 مهتايح نيحرافكلاعم نوكي وزخاتآل وغلا تاوم | نكميالا ذكو ىوهل ا دوجوب
 هلل نا اذ هاب وزغا |مذراوتاماذاف هب وين دلا

 بهنام لكن عا نعطقناو طارف || ذهقْىج نام لك لفن تيطع أ اذان لوبقم لا دنع الاو

 اسفن كلنا ةيلوحرلار طب قتلو يَرَى كيَوكت نأ ةذعلاو دوم اهو طب رشا دوف
 ىو عرشلا ماوأفراصمىفاوؤريصنو ع رششلا فان ىلا نم اكسو اهطبضن ةيناوهش

 قالا لات (ىنملا) هت نهك لخد ىف رخدومنهكئاز و نكيىب-كس تفك
 البج رخ دجوبالو نوكيالهنالللالل ايساكنكنوك دعب هللا لييسقاوفسغنأو ىلافت
 املطم اوقشن أ م أن اكو لو اغنالا كلرمسدبال لالا بكس الثلنا مادام ىنعب قينتف بسك
 ءاينغأاب لاتهلاكب كل ادع قافنالاب ”لزمأ ىلاعت هنا لما نكلل بكل ديقم ريغ
 دروآه حرك »ظ ىونثم لاقا ولو نيقفنملاةبترىل اول هنواورجؤت تح اونا اوبسك ٠١

 ةقلطاوففنأ ةءلك,ق لاق لر(ىدملا) عب اوغفنا ماوه 1 هكتاوخيوت و وأ قاطءارا
 بكل مزلتسمقافنالا نال اوقفنامث أوبسك ١ أرتا تنأ نكل اوفضاراوبسك | لغيإو

 نامومذماه-هراطب رفتواطارُا هناك

 نءو بث أصملاوتاد أطل ىلع (اورم ,ذلااهيأاي لاكاوققنا لأتاملّسس ىلاعن هللا لاق
 اوةتارإد اولا ىلعاومتأ(اوطباررإ مكتماربسدثأ اويركيالخرافكسلا (اورباصو) ئساعلا



 قنا

 ةيغرلا كيقئاللاتنأ اذهايف نيباصلاعمهللانالافنالا ف لاةوتارهعل 1 ةيومرخا | | الس ىبهتاراسلا نماوتو ةثمساب دو زوفت (توحلخت مكلعل كلاوحأ يجف (هللا |
 ىأهيضان بطا خت مدرفمع راضم لعف ةسر ذاك ىلا نوكتف ةبغرلار ليما دعنالا نركياال | اريملا نانئشلا لا ذ نع اهجورو دنىنعجب رون لات لجو ضرعت ىنعج( في هيل البلو ئثىف
 اذا (ىعلا) م تستفع نكاوخرسآالنازا دعب « دو مث مادرجزا اواكس » ىوتشم
 هلوقرمالاْلاذدعن وةوهشلا م لجأ نماوبرشاو اراك دابعل هوبا مأ ذا نكرم الا تاك
 لذي نو مظدباهمد نول ًايالواتومالا ماعطل ا نولك أيل مهجس مايأ ىف ماع نب ناىور مكل باطامىراضيبلا لاق(اونرمداو واكد ) ىعو فارعالا ةرو ىلا يآلاو ةفع اوذرستالو ىلاعت
 هارفي وأ مارا ىلا ىدهتلاب وأ لالللاميرضب (اوفرمنالو) تلزنذ يسوم مهف مهم |

 كنأطخ [امتثامسسلاو تئشام لك آم مع ههاىشر سابعنبانعو هريشلاو ماعطلا
 ةب[ف مل بطلا ىلاهن هلل عمجدقاو نب نهسسملا ىأنيىلعلأ ةليخرأ فرس ناتاصخ
 ييئدوحول ةلعو بر سو :«كسحملالا ثلا قلخامان_هاي اخرين الواوبرشاو اراكل اف |

 هكلوح» ىوتثم هيهاؤب نع هاننتجاو هسعأرال ةظاطأو د: .دوبع تالعتاروك ذملا دوحوبفارج لهو ق اقنالابرعأ ل انملا لاكّرعتلؤلو اوربسا ةرشبممأ ١ تاووشلاف ةيغرلاو ليملا نكي لولو ىامسملا ىفا_.ذنلا اوهتلا سيرحل ناك ادقو ملا قلي ملولالثم
 هيلو دبعلا ةلاذدنم نكيبلال( نعل اي ةنقخلرقكدوي نك تسدن ههيدل دونم لومع
 ينو لكألابسمأ نال امن مال ةع1ل ناو عدلا نعرب لا هيلع لوم حنايا اراهجاشامو | ةيريثدلا لاومالاو ةينام ملا برا ثملاو , لك آملاو تاوهشلا «لوم حل اب دارأفرب ملا دوجو هئيرؤستبالنو مو قايتشاو ةبغررالدسبال وكت ذمة لومحم ا دوجو انكم نوكي ال

 ارعننا سماللاثتما قاسةنالاواوفرستال سال دابغنا فارسالا نا
 دوجو لع فوقوماوفرال سم دوررو تاوهشلا دوجو ىلع فرتوماو ربصا يأ دوحوو
 ورق سددوبن طرش و ارم دونيس جر ةكنوج ل اىوشم هيلع فوقومو فوقوم ىنهع اهو هلع مركتو موكحعو لوهعو عو شومر اوا دنبلل نولومب نييقطعنلا ناذ برشلاو لكلا
 طرشلانوكيالل معلا ليصةف ةقشم ىأ اخر لريصل نكمل هنااملا (ىندملا) جازان
 ءازملاراههف امل اطربصلا سم ناكتا ىنعي دوجو<سيلراسجااه ةعلاطإ سهلا نكت ل ناو دوحومرابناف :علاط س عمل | تناك الم باوئلاوهوءازملا لوصح ىلع طرشلاةاثمع نحمل لمت ةومشلاواجرل او ةمغرلاو ليملاو ةةشملاوربلاو هازل دجوي 3 :رو ىعسو ليم كل نكيرلا ذا ىأ ىف اي الو دجوبال ىأ لزنيال املا
 .ومم سبآ "از ارا اهل طرعسملا سعت نكيإلناو دوجو»



5) 
 (ىنعلا) هبا زف ناجزاونلد ىازح نآو ,ازحناداش طرشنا اذابح هي ىونلم ءازجلا

 طرشلا ف بغراارورسو احرف 1 اذ ناكو انحو افيطل ناكىأ طرملا كلاذاذبح
 كابرد9 لاقفراشأ اذواق ين ابربحلا:دهاشمو تايلاعلا تاجردلل الضوم وكل
 ىم قحاضيأق حلا نمقشاعلا لع باوث اذه ب تس قح مه قحزلا شاع لمع باو
 قاشعلا( ]ب تسبوا م هام دش تروح دزم تسد تبسوا مغوفامد اشار ناشاعوو

 اذه نمو قيما بويملا ةبحالا ممولة ىف سلو .العو لح قم ا ةريذح مهمعو م-هرورس
 هله ا نآكمّلل نكن م ىو ىلع هربغ نوغبب ال لسا مهن» دخ ةرجآو مهدب باوثو ةدئان نكبدسلا
 دامه قبال ههنا لاح نآك هللا ةبسبج ءألمو هلل ىو ام ةبجص نم هبلق ىلخ [ نملكودل
 قشاعلا(ىنعملا) هي دوبىفا دو سهره دونم .هدوبيفاشا قرا قوشعمر بخط ىوتم هلباالا

 نإ مث نوكد الا قئاعلا اذه قشعلا هيلا لابو تذتلاو قرش ءلاربغىلارظننا

 شع ع اهلل اال ءادوسو ائيع

 قابلا قو تعرب ناك املكرمت نامل ىلا ةعشلا ثان شما( ىنعلا) «تخر .وسهلجق اب
 ( سيل ةيحللاو شعل ا حمو هذ هتلارما رهغا لوم هتمر هوة

 هتلاربغ هيلث ف قبيله ةملآلا ةلج نو هلال شاعلا لاماذ ارظنا اذها :رث اق شعل نمد
 (ىنعلا) م ام هجال دعب دكر نازوكتت ودا: يح ريغ لتفردال عين» ىملاقاذهلو ىلاعت
 ىرتنم الضيسدع قيئنىأ اد هد رنا و اريغز تت ىفال م يىشعامل شاملا
 ىقب هلاالداعب (ىنعملا) » بكر 0! ساد اش .٠ تفرهج اب هلاالا دنامج

 نم بهذو هننذالا شع قبايوقةكرتملكق راي لا ينذر هلا ىوسامل-+ بهذو هنلاالا

 ةمجو لالش لكي -> ىلع هئالاج ةدهاشم لا تدور نه تروخو ءاوسام كلف

 (يندعلا) ا 71

 ةكرشلاو لرشلارظاناليفاسلار ا شلال
 ةدضوس ايلا لدية قول رحت لاب غل

 0 ىوشم 30 نانصلاو“ انمالار .هاظمف اةملا نافل
 .نركي أبمعاي ( (يعلا) «نابرغزاىثيئحارنتتسين ه نآسكعزج دوب
 هقاناجزئاو سكه ب تانكمملان سح عا نال نوكيال هئسحرلاو سكميربسغ نم



 قنا

 عيج ةكرح نان حورلا ريغ نم دسجلاو ندا ةكرحال ف املارطشلا ف لاقاذملو ىلاعت
 الرحل نم ورلا ةكرحن اكو هل ةكرح الا دابج ناكحورالب ن ديل |قاذاو ح ورلا نمداسح الا
 سور م هيف تضفثو هتبو -اذاف ىو ىلع زو عملا نم قداصلا قشاعلا ةكرح اذكق يغحلا
 (ىنمل ا« لرد ىريكيركد دركتشوخ « لاخ تاجر ددونكار وت تك ا ىمنيدجاسلاوعقف
 هتكسم ضرفو م-ناو اهحوانسح ندبلا لاذ نوكيال لل هحور يف ىذا! ندبلا كاذوا
 اذه ايف و ةءدلم لكن ح لب راعمواولاج نم هنسح علم لكو( رعش) ىوخ ىلع لسعلا ىف
 نس ارئاو سكه ةفاطللاو نسما نمتانالانادبأ ىفهدهاشامو ةينامحر سفن حورلا
 ناهقنلاو ىلالابف ستتالاو تاذللاهذهنوذنناسمنو ل لخ حورلا ىف كيرا دا ىهلالا
 ذا أتالو نوكستالل_هلا ىف اهتهشوُلنآ ضرفناو هيعيبطلا ثارو دكسلاو ةفرعملاةلو
 ماد ىدكنب ال9 ىو ىسهلالا لاما ةدهاشمو ةبولالا تايلمتل لسع نمىأ ةذالسعلا نم
 اىذملا لاذرسلا اذه لمي نكسن (ىنعملا) هت دويرحناج ناج , ربا فكرا دول“ زئزورهك

 امايفطخ حورااذه حور فكن موت .اعاذتلا ىف ناكو رورغل او
 ثسناجوا شبا راخر نكت سدي دنوا مج .؟ساووإل ىم ىملالا شعل بارعث هب

 ةيملالاتاذفا تافصدودخم انيعرتلكيألا كاذإماو (ىسعلا) « ناخد فتنيا

 الا حورلا نمره لن حور بين أوكا حآلإلا ىأناخ دفن نبا هدنع حورلا هول
 جراقتا ةرارحلا.هولملا سفنلا ىلارظن هالحوراتجاهتظآ نادل :رارح ىنعمب ناد فتنيا
 حولا نءالف امن ناك هنالاسو ر هنن ناكبلا ىبةيالجبإلا عاقب ان ملص اه ادسملا اذهنء
 (ينسعلا) زين جات دوب ل داعوا نو يزعلا دبعرمجو | دي د نود 2. ةيهلالا
 هدئم اضي أ نوكي لد اعلازيزعل اديه ةيناوبحلاحورلا ىار ىذلالاذو

 ةيناورما حورلان ا معزي ىذملا هبش جس 5
 ةيهلاحورو لدعلابروويملا هءامز باطقأ بطةوه ىذه از

 حورةيناويخلا حورلاةءانعوه ىذللا لاظلا جاخعاوهو هماّدة ىذا نا نط ةىلاعت هللا لبق
 ىوتثم لداعاشتأملاظلا جاضادنمةرخالا نه لفافلاو ايندللاقوذب رورغمل

 تابثريف انو (ىعلا) «تابحدرادنب رعم لابحردو تارث اريومراموا ديدن نوح
 ةايحلاتا لعل ةعيقملا ىلارظنولو ةابحرصعلا لايح ىف دانكن نمهو !هلوهو ىمو مي
 اهقةيناويحلا حوراكتالايخلا ليبق نم ىه ىتلاةرصسلالابحنا نطانو ةيهلالا حوراا ىف
 نأاماو) الوأ الاسع (قلتنااما) رتسخا(يمرماءاولة) « روى ىلاعتها لاق: اح
 مهرصص نم هيلا لبخي ميسعو مهلابحاذان) اول ف(اوقلا لاق) ءاصع ( ىف نم لو نوكمن
 ةوج نم فان ىأ (ىدومةغيخ هسفن فإ سح (سجوأن) موطن ىلع( ىىت) تايح(انا

 تا



 (63ل]
 هلم سنجج نم مهرج نأ ذتغال) ل(انلف) هباوئؤي الق سانلا ىلع ءمأ سدنلبا

 ( رحاس ديك" اوعنس امنااوعنسام) علتنت :كنبج قامول أو) ةبلغل ام ملع (ىلعالاتنأ

 قلان) هوعئصام لكت مملتف هاصع ىموم قلأف هر (قأ ثيحرج الا مب الو) هتحىأ

 ىوذنم نيلالج ها (ىبودو نوراهبربانمآ اولاث) ىفاعتهتينب دجا-اررخ ( دهس ةرصلا
 ىذلاربطلا(ىنعسملا) م لابوربدرادءروش بارما «لالز بآتسا.دروخانرك غيسوو
 ريطكومف ا .د-أ ىأراذاال_ث حلا ل1“املا لءدتوهح ان كاس ورالزلاءام برش ل

 حلما ءاملاةشاولس «امرل هلال حلا ملا*املاىف هدقوهح انج سعي هيرشي لو لاالزلا "امري ف

 لالزل ١ هام نمرمخخ هل ناكو لو ولا نم نسحأ هن 56
 دسانشم نوح وسخ :ىم_هاردش دست زجل ىع ادب هكرلا

 .فرعن» ايشالا ىوخ ىلع هدضبالاّدْضلا مهفيال كاذنال (يملا) «تخاو

 رع علا عسل ىلسعري بال كشيالىذلا نانءانولاو اعرلا ملعب ءافح ىرباسا

 نم تحارب ذكسحو مهف ىلعردقبال اهانعمراسفداوتنةلك | الع تلخدنخ انسش نم

 ب تسلأ ملقاردق ىف دان وتس دم1مدقماي ند مربسالال ىمناسحالاوةياعرلا ينءيكاخاو

 هم ايمدلا تنتا بيا :ه نمو (ىعملا)

 |روشح ار دق تابع ةنمحلا تيأر اذاةرو مكر اذ ءرخالارا دو ةنحرا دان ف ارادت ةرخآلا لم

 هليدمحلا اولاقو ىلاعت هلو بح ىلمن تلم ٌيضحألا نم تومغاذأت ن.مؤملا نصسايندلا نا

 توج ف م نيلم اعلارج أنف امنديح نكن أوبن: ضر الا اثروأو ءدعوانتدسىذلا

 بهذ انه نموجخنا ل (ىعملا] كورك ادب ارك شرد هىوراخخآى هراوامنبزا
 اين [ينرك ف ىونثم*!كاو داو هو ركشل | لع اه نوكتف ىدبأ ق ابركسثيبل لمن ل انه

 ىأابار تل الاتهذلفنل لوقت (ينلا) يمض ركبىنالاب ناهجنيز 5

 «ةلفانتوملا لبق تدقزتالو ( رعش)تب ره فيظنلا ماعلا "انريغن ىرم تبهذأ
 تءع-نذأ الو تأرنيءالام ها ىناطعأ :رخ آلا ملاعا تين ال '«مسألر ضرف ىو -لصأ مو

 اكول فيح اب (ىنعلا) هي لجور دنا ىدب مكب ا ذعان « لج ا ىدوب نيرنا
 هيلع لوسر لوق نب ارم فترد و اصقان ى ا ذع لج ولا ىف نوكي ىتح

 أربلا لوسو ىلا نوكيل اربناكنا تاماملبق تو نأ ىن
 مث لوالارعلا# ثيدحلا مالسا| هيل ,ةرعةتىلاذه هروخ 3 ارا ناك ن او لمج ا

 اهردةناليلقءروذ نوكيل ىأل يا ناسح الاربلاو ىنمب ةما تم نوكيلو نسحم ىعمب ءابلا

 درك هدكو لوسرك 1نآت سدومرغب نب زو ىونمم ةحوتفملاماللا ديد
 هللا لاوحالا عييمجريبلتا لوسرلا لا

 اينالا دقت ببسىتعي تا ميلقاردقإ

 أ



 نس
 بالقت ترسحاروادونإلل ىوشم تدسبلا بكرم نءلْ ,هيللع
 نكمل توملاو بالفتالاةرمح 4 نوكي ال( ىدملا) يي توفوريصق:ثرسسح دشابذل ل «تومو
 ىونثم تاحلاما!لامجالاو تاعاطلا ىلع توفل او ريصمتلا ةرسح هل نوكي وتلا كاذ
 تامنملك (ىدملا) هب شد_سقم زفن .ز ىدبك« شدذابىةدوخ دريءاكر هال
 د ةرخالل 4و ءدصق لبقو ا ذه لبق. .1ناكولتوملا دنع «ةلالئانّنَم ل نوكم
 ناكناايندلانمل>ارلانال (ىدعملا) مب ىدم؟روز هناغات قترو هىدشرتكىدباتدبدوب
 ايندللانملحارلا ناكناو «باذع فضعو لقأ هئح ايقنإ دوك ى تحلب تثولاىمياهبتو امسان

 مالي بيثكلاىرشب بانك ف ىلويسا!لاقو هماقمو هنب* ىو ليحمل ىنغي
 ىلعا .لسو هيام هللا ىف سهلا لوسر لاف لاق :رابع نع ىف اسنلا ج رخأ ب
 ىونثم | مفامواينالا يعتاهلو مكيلا عجرت :ضرالا ةرمش هلل ادد_عاهلو توت سنو

 ارجاغلا الا لوب (ىنعملا) مما هدوُرْها ىثهدرب نم مديمد هما هدوبجربخ ىنديتآ ديوك 9
 ةللظلاو باذعلا تنك اذهلو باهعا ثدزاسفنافنا الءايندلا لف تنكت وادع
 ارادلااذمقنأ لو لفأرتسلاو باع! ذيع .ء ىأرب» اذهب .رمع أ ايلا فى ناكولو ( ىلا ) جب ىديرتكا هدريو باص نبا ه يدب رجه ءا صرت نارك »جى ةبحلاو
 ىوردتارد كيسي رحزا ف ىوثم لاف ساطعة للا عججر مت ةلاظلاو ةنهلاو باذعلا ىف
 م ىسبل ب دوج ىو ر رد مك تؤ هونج دلو كوس ع وشأن ا هجو تش دخربكتلا نموةع اذهل اهو تشد صرحلا نم (ىقلا] جحود يورذارد كركشزو» عونخ
 هجو شدخعال ةلطيشلا نمو دواء شد ال لضأ نءاذك (ىنألا م درص» بوخ
 (ىنلا) ه ادع 2 ريتكنكمرب ار ىازآ د لخ بآن كمرب) ى نسحلادوصتلا
 ىذا ءااو لاما كرتتالىأ دانا ةسنجلا نب زا ثلح اتحووهو حانملا لاذع :تالسو اطان
 هللا لبس ىف اوقغناو بح ىلع ىف ولء اضرنمج انتل طعأر ةئجلالالوخ د بدسو»
 ىألتتالهعملاوقي رطلا سئاقوهىذلا لح انج سو ا ابو تايلاها !تابيردلا لا له
 بوس ىه تلا ةدبجلا فا صوالاو ةةسسملا لاسمالا مبافلاروض ورانا "افسلزتال
 زر دنازا دم. و تسب ركب ىور دودي نبا ديفش نوجه ىمتايااءلاتانلا ىلا لوسولا
 قآرظالا لاذدعو هيلارظن مكسملا حصن سواطلا مدام (يىعلا) متسيركىدتا
 نملك حابس واكب نيكسملا سو اطلا ( ىلا) يب دنكسف شيب ركردنوباض اكرهه دئمدرد ىرازو بوو حو ىم هظغبت مدع ع هتنز لازأ ئنىالوهلاحبسح هلع مددلاوا,حايصلب
 ىناوجىإ وتس زن دنكرب» -ِ .ىهكذاو فب ىم حايصلا ىف هعقو أو "كيلا هامرال انه ناك
 .سنع أس ىذملا مكمل اذلاذو (ىنءللا] مي تدي ركىتاميشيدش



 ((نلا
 لوضت دك و ىوالئاق كيو سو اطل نم لاو ىلع م .باوملا ا فا 0

 أب (ىنعملا) ميش مدساروشدو
 وام لسالا نم ناكو لو نع هتكرح نأ 0

 قدس لاا (ىنلا) لا نر
 ةحوتلا كلنا تا كلانهارشاح ناكر محاورأ ترثأتا امو 0

 حاورالا فكنا: افجروارثأ ةءىئمعاك ابواتاشرءلاو كلذ الد .ةقددصابىهوتلا
 مووقمنملعف (هاعسلا ملم تكبأ ان رانكلا قس قىلاعت هللالاقش هلا ىلا ب كلا

 .٠ ملا ىثرم ىفاكىب اول دوز ةءو ىوتثم نينمؤلا | ىل

 ديب رعى نويوسنمثاشال, بولا( مدني زىىئرءرؤنزا باهر د
 نماولرنىأ ن دسبلاو مسملا يرض رالاو اهرديمهشا شرهر

 لعلاو يولغل اوعاو رالااذك قد هال نراقملا*اكباا نمنو رئأني لاما !لهأو ىرلعلا ماعلا

 نوسو.«و نوبومح ىأ نوءم تحب ككل! ثايهع ىف شرءلا ىلا بون اروثلا نم باغلاو

 لاقاذهلوالالاو ةبنامسجلا ىلء منو زلات بلف ءاضع الاعبج اهب

 قاذم يبا. ءاجردتورامو تورآ وجد سو مم لكو بارد حورو لغم كك ؟نايرد»
 تورامو تو راه سا ..كن اتوب ع ق اخذتي[ أن طاارءاملا ف لقملاو حو رلاناتاس
 قوة ينامورلاتاحوتةلاو عملا نم ناءورحامهف ندب! اسوبحم امسملا مادامو لباب رثب ف

 قاسفالاحورلا نيكسلملا دس ابدارملالئاوالازوهرنء هاو هوى ىواضد

 |( ضرالا ىاامسوطوبمبو ريخ لكنا ناردصء امنا نيكلئابرببعتلاهجو و لمءلارخ لابو
 وداي ةرامإلا س فنلا ىه املا ةأرملابو ةعيبطا !ملاع لارا .اونالارلام نمامهاوزن

 «نيسوبحام_موكب و ةرامالا سغنلا لمسعلاو حورلاءالش ااا نيكنلملا

 نع ةرابع ةمايقلا موي ارثبلا
2 

 نب ثعم امو تتسص, و فئارثلا نديلأي لاعلاو حورااءالثا
 راع ىلا تدوخ ثلا .ارغ دنع تارمتبام خاف توملا ىلا ةيرشلا تارودكللاب !«.اللا

 4 انمهسداجعا ادناهتسا « كلارودتآت و رابو>ر توراهو مهل ىم راؤنالا

 اقانمجدارئيلابن اطويرمحورلاو تم !ههر ناغيظنلا نا ذه تورامو توراه لد ىملا)

 ايلتبا الخ دق اين لا ىف نيك ام هللا ام_ولسر أن اروا اكمام امهر لوهملاىأ

 ةربطلال فرب حوراوزثعلا سبحاكر ب امهالتإ هتلاايصعف ةيناسنالا ةعيبطلاب



 ىف لّملاو حورلاو(ىن ب مرجزا دنا هتشكمح نيردن اه ديرد ىفاوهثو ىل:-ملاعإل ىم
 لاعلاوهو رثسيلا اذه ىف نب ديقمونيبوبحم» يللا بيساناكسف ىاوهثلاو ىلذ_لاملاعلا
 قارردعّدضو رعسإلا ىونثم ةينامسلاتاذللاو هب |تاوهشلابنيديغم ىعيبطلا

 نيذهنمرابتخ البر صملا ةضورصتلا(ىنملا) ب رارشو ناكينةيزو اود نيز « را
 رارشالاو ىومتلاو حال_سلا نولعتي ادم .-!!نيحسولا !نم ىأر 'ارمشالاو ءادعساا ملعب
 ةداعلانطاومنولعتبءادعلاحورلاو لمه! نما ذكى اذثل اوذو أ ةكلا نواعتب
 اررميس « نيه هك شدنهديدنب لوأ كيا ىم داسااورسشااوأط لا نولعتي ءايمشالاو

 :.:نماثاناتسن يسب وراورلاالزأ نكس(ىنلا) د
 ىنهلتتاام) مهراعب (و)ةرقبلا اةرو -ىل ىل اعن لوا ذه ىلء دهشي قاوعغتتتالور عاام
 توراه) قارعلاداوسفدلب (لباس)ماللارسكيئرةورصسلا !نمءامواأ ىأ (نيكللا
 ليو رصسلا ناطن نار اس امه سابع نبا لاق نبكلال نا فطموأ لدب (تورامو
 اههن4(الوغيئسدحأ):دئاز (نمنالعبامو) ساللملا !نم“التمأ ءملعتل الزنأ ناكملم
 الف) نمؤيوهف هكر نمو رفكهلبعتن ف ههلعت مهمل سانلل هنا نم ةبلب (ةنتق نحف اغا)
 تو رلمو حورلا تو راهن دما محض لاق لال يئتهتتا الع لعنلا الا ىبأ نان هلعتنا 0
 ىلا ةماقالو ةف الما ىناعسملا ماعلا ضرأ ىلع انوار ىولعلا ماعلا نم ا نأ :بلقلا
 أ تبكربلا تاوهشلا ةكبسم ىفامةوذامعادخ عايناولتتدلا ةرعزانتتخاة لم ايلا قاهزاو

 نم(دحأ نمناطعيامو) لقعلا مابا جفلار نصر ارججنانرشو انام اوءالّنا امهخ
 اوفو (ةنتقنخامن الوفي تح )ةيرشبلا وعلو بث اطبشلاو ةيعبسل اوةيمسيهلا تا

 دو يات م راومأو 0 رطلا هذ هف لام نم ىلا ىرخأ
 :ارزا « تالفىارص» نبا هلطاس 2

 ا رخل اذه كر(ىنعملا) تا :تامتماوالتبا
 | مرادتقا تدون را رايتخادشاب 1 رمل رداشماك بن لارسال

 مرلاكفا
 |رشلاوأ ا يللا قهسحورو 4: ١فرص نملك ةردقراينخ

 /قوتو لعت نمو ر فكه. لمو انم هلعت نخ ىواضإ !لاق هرايتخ نسحيءالثبالا ليقدافلاو
 نسنوممهاهليمإ# ىم هلمعلاودزا اةتمابالارغكي) الننامالاىلع تين 4ع
 | ىنافالا دوجولا ىف ةيخما لوبملاوا (ىنعلا) يدنا تفي رثورخ ناشياردلا ىلا ءتنخا
 قالخالار ا ريما ةئانل | بالكتلا لدم

 (ىندلا)«هدزنتوأ راب هزيهرج ا ردت[ ذولا ىم ةهم ذا
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 ًاواوما:ءافصاوبصم نها ةعامملا هذهإ دق نكمملاذام

 تيئبالةردقلا دجوتْلاذالوقب هناك اوعّمجاواوةصناىنعمب هارلاب درناىلعر اناا ىف

 نكي اذاف مع ىفةعرشلاورمملا نيالا بالك كن انالا ىف يملا الة مرهظبالو راشخالا

 باطلا عطقءانةخاوموثك اوفنخاواوم تار اينخ الاولويملا ةعاج بالك

 ةزعلاوهامجلاو ةمعتئاولا لا ةرد قلاب دارأو ةتءاسةنك اسرانلاق تفرتسحااو تماناذا

 اري دقتهراي عزبه ةوقو لوبملاوةعمذا قالدخالا ةءاجلا هذ مدارأو ةءوكسملاو كملاو

 م ناكسردبوكص وحووس فن « نابمردذيآردىرادر ماك 19 ىع هدركمراب عزبه

 |طسولا ف ىفأب ىتح (ىنمملا) برشي عمم ةينقلا ةيرعلا»ابلا عفو فاكلا مشن (ديوك)

 فن ني رغما بالكل | ىلع س تلا ب ؛ ىأ صرح ار وس عفن بالكلا ىلسع برشبس جن

 كور حاورالارو هال ايمسروصلا همن ليفارسا ناك ايمهرو ااا ببس نوكم: صرح اروم

 ارخآك بلك خ أف بم 'هيخ أب فئلمو قثاعم دحاو لكو نيد غمو نعقاءالكى أر الر نا

 لس دس ء دشراد رم ىرخ هحوكن ارد نرد وف ىماو رجاثنواوماذف ةئئنم م.ةعطق

 ذك بن اهب اوراس بلك ة ام هيدسب تيمراج قوسلا راسا (ينعلا] هي دشرادم نادب

 ىوتثم ءاةدسأ اوك ام دعب اولن امو ل !وراثايفدلا ةةيج مهيب ث دح اذا اين دلا لهآ لا

 ممكاتبعذ (ىنملا) «بيجر كرس زواكعان :
 ىونلم ريلاةءرس تنأر بيلا ماشا, تجر خأو تفنخا

 توكسا !اول ف بطحلا عطق لما

 ددعتم صو رح بيغلا
 عيبج بلك ل كو( ى أ ابن مك ةبج ىايزاوو هدشنادلد كسر هربوعومإو

 تحرغاو مهر وعش نرئالث سة قتال بط تاع ىأ انراس دبع ىذلا هرهش

 لجالالا بانذالل لير متل ا ناك امو مبان نيكرمعاوراسةلبح ا لجأ نمو مجادبأ

 باع -وادباب هك [ف بعضو «٠ بضغ تالا هليح شرز نإ ىم ايندلاا

 ئدلك !ىلءردغي لا ذا اذولو بع ىلعألا ءفصنو ةليح لقسالا هفصن باكا (ينلا)

 يتلا ةفيعشلاارانلاك الثم ب نغلاو ءاقهالاب هيلع مدقيف بنذلاكلي رشوةليملاو ةمدللاب

 جيتافت [بوادوددوريم» ناكمالزاد_بر هع لعشإط ىم هةر بطلادت

 بضف اذ دك ءاعملا ىلا اجهلو اعانم بهذي ةلعشةلعش ناكمال ماع نماجلا ل سي (ىغلا)

 نيرالا لس نينج دسإو ىءام ءاطح ىلءاين لا له أي ضغا ذكو |يندلا ةفيج بص بالكلا

 ٍتاكةثاماذك ندبلا!ذهفر(ىدملا] يدنا هتفؤب ناش تسين ىراكش نوح« دنا هتشخ نت

 اووكي ديس نركيالا ل ةئيسلا قالخالاو هريشلاو صرحا نم ةثيسلا لاصملانوغنحم نوما

 هيق ب نم نال ديصل | اذه لم نم م ههنمينا لقاعلا ىلعن نومرمتي ديم

 . هقخودعديددتازإب وجايإو ىوشم تاماركسلا نم 4 ببسُفاليشةثب



 1 قالسخالاوأ (ىنغلا) «هتنو_ىديس و زا باهترد
 :لاقالخالانيعأ انك و رلالهردغت التازابلاىأ انام تازابلاكا
 نمواولاقاذملو داؤفلا ورتو هو تكساليبس اهل دح لو اهنمعئماذا ايندف(ىل عصب رولا لاما ذكب احا ف ديس رحمن مةةرتعاهكسلو ةنك اسوايندلا ديص نم ديو مجثوةروتسمو
 :راسهؤكفاوطدزاس ناهكمناوو راك شدتني وىرادربءاك ان ىمديغالنأ ةمصعلا
 ديصلا لحم يف ديسلاتقولا الاذى ىأرو ههالكىزابلا سأر نءتهفراذاىح (ىعلا)
 ىوعتي قرم دعلالا هربس ناك اموديصلا ىل# م دقيو لبا ىفهر ودي و فوطي سفنلا كاذف
 ةتوهشو بم ضن رلل(ىنملا هي دورات ك ىو وار طاش هدو ى نك اسورجتر توهشإو
 هزيرخو بيسوناب دثيس دوج ف ىومةعتلا بناج هرطاخنو جارملا فيض ةوكل ة نك سوك
 ناي اططب واحافتوازيخ ضي رملاىريال(ىننعملا ره هزيفوحنر ضدي فا همر ه
 ىنعم تناكو لو نيب وعلا يتمم ا ىازلاو ءابل | تشم نب فوحخر ةذللا يلا متن ةرثم فاملا
 زال اةعطالاىربال ضب رملا نال ساه اررضلا فوم ى أر رسضل ىعم انه: .نكلو بناها
 تسوادوسنديدرابسدوب رك ف ىم ررضلا اتي نكتلاو عنق دارأو اهلاهعبط لام

 ماعطلل هدب رار ايس اكن ا ضب رملا كلاذو( ىلا دوكنارر شتسس عسب ,
 نأ 42_ةيقلا ىف لاصلا اذك مفانو نحوك لاه ء,طإق زب كاو ميلا الاذو دنا

 نالت اءاسطلا ىلا ضار نوكم وا ولعن ىل هدانا عموالسأو لاملاو ىنم اعمل نمهسفن عامي
 درو ةالربجتو يكن ل موا ذان شن و يد هدب يينملا واهل لوس لبق سانلا نما ارهكا
 « ههديداس ريس د شارو » ىوشم حاملا لبلاد وأ هلالاملا عتدروو ةيدلاملا
 أريسرشلاءاذغلاو مامطلا ىلع ضي رآل نكيملناو (ىعملا) هر زفدصز كواروديست
 نالثل الل ىلوأ هلع ردال ىذا !لح .رلانعميسااد هي تال ىرحأو وأ ل هتب رو رمدعف
 نكي ناو عشنةيناسفنل |تاوهُلاةي رغب نم لذ ادوجومرمصلا! عرد 4ناكتا باتل ضِ ع
 سنا يولفمءالهظعر رش ةيناسغنلا تاوجثلاو بصنلاو لاملادي ور نم هفاعرد ةريسلا
 مكحلاوهورئاساسراطلا باو ناي اذه عيار ,قلئاس تس واط ىةكباوجل روش تاطيشلا بولغم تركي ىذللر عفن هجوب عرشت اة اخم ب ك-تريال نال لاما نعي ناطي كو
 م ورك ى-ءاروو ودنر وك ٠ و رتقك دما غران ركز نوإو ىم مصاقلا
 نترلصا بهذا مكمملا اذار اتةحونلا كلرتوءاكبلا نم غرف سو! .طلا نامل نمل
 ةفو ريص١باطشلا ىت_هىفءايلانا ىلع ايندللا ةسنب زيتوتةمو نوللاو 2 .سا نوه يه تو

 نمىوس م اليد ضوسرعاكى نب ىمتتآ ا ىمىو رك هريدقتة دن
 ةئام سورا أي ىسادجب لجال يناج لكن مهناو هولا ذر ظننا (ىنعملا] م اهلا نيا ينيآأ



 ندري [(ىعملا) م مادموسره داري نير « مادمت عرودا
 دل ىع ىنداطصيل اف ىح انج لجال فرط لكف عض ماودللاىلء ةمحرملاليلق نيدايصلا
 هلو للا نم فاضل هنالهنلانامأ ف وهذ سلفللامأو لام او ب سنلابح اس نوكيميظع ار رش ىأ ارئاطءاوملا ف قوك ةلاحى الهدصتبىأ امهسىنا+ءاوواا ف بخ ىانج لجأ نم ماسلا ءار نم مك (ىنعما) جاوهردنا دك نمىوسربت ٠ اهلابرهب زادت
 روز مرادن نوجه ىونثم ةرخآلا لالا مواين فا ىف باسملا مف نم وفيو ناطلسلا نم
 أردفاالىأ وف لسس١الفا ال( ىنعلا) يكفني زوالبنب زواضقن شب وبخ طيش
 ذأ كمر دق! الىأ فلا هذه نمالو*البلا اذه نمالوءاضملا اذه نمىسفن طبض ىلع

 موشدكد ادت 8# كر رك ذا بانتحال الوءامجلاو لاملاىل ىفادعأ نم ماغتنالا
 | ىتهقج ا ناوهو نحأ ىنأي كاذو (ىنعملا )6 هيتو راسمكن يردن مامولن وهب ركو تشر
 كلنا ىأ هينلاو راشغلاو لابجلا هذه انما نوك أى حاجي ركو اهيثنوك أو اهعلثا

 ىو ىلاعتهنلا ىوسام ةبحو بهتلاو رب
 ٍىعانج اذهىتناب(ىنعملا) الب دصازابتم درا ب مع ٠ يتنىادش نم بح حال سنبا»
 ممامللا ىفرمج نبا نع كوره ةنحمو* .نيرهملل أب سهلا نالىمع حال هراصنيزلا
 امان تاجردثالثو تارافكث الكوت اضن ثإلثو ناكلهم ثالث لاق مالا !هيلع هن اريغصلا
 يبضغلا و لدعلاةتايضملاايأو مش ءرم ا بامعار عستم ىوهو عاطم مشن تاكساهملا
 اراظتنانتاراةكلاامأو ٍةمنالهلاو رسسلا ايف هللا ةسشحخو ىفلاو رمل دصملاو ىشرلاو
 تاجرالالمأو تاعاجلا لأ مآدقألاَل قت تَرَ 1 ءرضولا غابسس او الملا دعت الصلا
 لاق ريس مج تارباهلوت ماين سانلاوريللا اسلاو مالسسلا!ءاشفاو ماعطلا ماعطان
 بسانلا باصسأو لاملاوءاملاو زعلاسواطلابدارانةدرابلا:ادسغلاةربسأ او ىرهوأبا
 ًاركذام كرت قوالافار رثتم ءا.ه مهره بهذف ىماعملاو قا او ربكلا ىلعاوداتعا مان
 أرقغلا نم كوأ مها ىنغلاتفاذ نورك الا ا-.غالاامأو ىتملا باذع نم ص الفا مارسيل
 ناسف اذه يتسن اجو دم سووا ىاهري نوح .هايندلانوايكريزو اهرتهدكت ؟ناسردإو
 لثمةعتسا او ةفرحلاو :رعملاو ملعلاو لاسملاو ا .ة:أطغا اواو قءاك ذماو ايندلاةراهموهو لاذ
 اهبسيو ىو رخالا قرذلا نع موعنمت مهحاورال ءادع ار رقلاو سفل !لهال سواطل احانج
 1 اديب زك ه ارماختك الهدمارغ هس: ىم تايلاعلاتاجردلا نومرك
 لكل اس غن نم يف ءانلا (ثك الهو) ريثكتلاءادأ ةسرعلا«ابلا تاي (سي)
 | ىريال 'ىتلا ىأ ماما نالاك اله تنأ ةناطفلاو اك ذلاو ةراهلا ند
 ةيورخالا لاوحالا نع لفاغلاوةبويثدلا عفانم ا ىف هتراهمقر اصلا



 نم
 (ىنسعلا) ااوفتاردناد_ئابدوخ كلام هو ادكد شاب وكمناراراينءاوو ىو

 ىلاعت لافو هللااوفتاىلاهثهملا لاق ىوةتلا ىف ء#فن كلءىذال !«ذانو انس نوكم را
 اوقثاو لاقو ايش س فن نع سف: ىزحتالاموياومناو

 زادنبتل ؟نكرود هراهي زىوفتو ظفحدل ا ىع هنأ ىلا ءيفتوهرئاموي
 ىأرايتغالا مراوتلآلا دعبا لانا ىرمتالو ظفح كب وكبال أ ان(نماا) ياا

 كوش لاقاذولو ىلا منها بضغا لوسرللة 5 اان لاا اوءاملاو زعل اوبصتملا الرئا

 لا اذه (ىنعلا) م تسرسدسقر داك ارب .اوهاك هاجد

 ةنيز كل 0 ىنأردصتىف هنالحاثملا اذه ملقا ىرايتاو قال او نول لحم

 (ىعملا) مب روشورثرددنكشنرد شرب: « روبساردوخزيدراك-ذ! تسنإل ى اينالا
 ا ع في حان نظيرويصلا

 رشا اورشلا ف بصنلا بيس ىورخلا البلا قب الثا ةينا -ةنلا طل! نم ضرعي و
 اذان(ىندلا) م نحيدرا شيهيىريتدسر رك ه نكيرب وكب تسين شناب زسإط ىو
 مسهل سونا هنأله انج علب ال 4 قم هدم 4 نإ هقتالو حاتملا نمر رضالف اروبص ناك
 | نيم خارفلا ه.زليالمودعملا ةبانم امللاو ىلاملاه دنه اكاد لوح هءاكربسلا سرتو نحم 4 مدشب
 ابن رب نركب !ءالبا كم هاهلاولاملا ناسخ مَع وعلا السل اورب سلا نالءامللاو لاسملا

 او دع "ىلءووف نزملا ىحانح نكمل ( ىنعملا) أ تست جصكرك هولحزا هكسنوج و تسينعشد
 ىوشتالو حال سهل نكيولاذا ءاملاو ل املاح اسلوب هناكَ ربل التج الا نم هناا ىوخ

 مرابتخازىدر .ار ملل اذحوربس ى ديرك وِ وشم ىوقؤ دع ىنعم لا ف4ءاه ار للاسملا
 ةكوشلاوةلو هارا ايد تالا نم ىف ناكل لول دىل يقف اهتو ىربس ناكو لو (ىئنملا]) فو رك
 أولو حاصلا رحرلل حاصلا لاما منوةنس نيعب رأةداب# ننريخ ةعاسلدع ىوخ ىلع :دئازلا
 تموج لفطوح مهوإ ىرانارسغ بصتملاو ءاهل ىرابت ناكل ةظفاحكورمص ىل نكي ل

 لئطل ا كسسانأ ءاخلاو لاملا ف نم (ينلا) هب نم تسردهلا غيت يالت
 | رومالاىف زحام ناوكسلااو لذطلا نانلة_.هيالىذفاناركسلاك انأو أ لعلا لماك تدي
 ناطيشلا ةبوسوو سذنلا ىذاغت نم نارمحو اه ها او ىلا لا ولغخر دعبل ذافيعصلا
 .ابالء املا و لاملا فيس ىأ ىديىف قاب ال فيسلا ذل هىلعذ



 لالا فيس دب ف راكم اذكب اوصل ارمغ هذم لاح نوكيالنأب ايس برعضي ىتحروتلا
 لاملا لذلبو تاع[طلا نع ضرمدالو مغتسملا قي رطلا نم دعبب الحر وأ لفعل مزالءاملاو
 (حال مزاد اجردارج سم هحالسو تابانل فص مرا هن نوج) ى م نيك اسلاو*ار فا اماو
 ”ىالدعن ىوغتالراحال مل -ءأالو سماك ارو موال ءتشمالذ هلم [الىفا انو (ىنملا)
 امهمغ رفأوم دملارثب ف ءاحلار لاس !حالس برأ الئيث ”ىالىأرثبلا ىف حالا ىرأالئت
 دهاوخ نم مدخن حالسنيك ه نمو خت نونكم زادلا جرد ىونشم ىف ار شما خال
 نحلاو فيسل !نالمدعل ارثب ىف ءاسااو لاس! !سرتو فيس از ىرأنآلا (ىعملا) «تدش
 منامي ءولابةرامالاسفنلاون اطبشل اوهو ىهمخ حالسنوكينأ بلطي سرئااوهو
 هنوزخ أي اطبشلاو ىوهلاو سغتلاغالاو ىوقتلاوحالصلابن يمل ماكل فعبحاس نك أ

 داتسوا زمرادن 0

 ءامللاو لاملا فيس م ىوهلاونا
 «ب ار ىدر مئارخور د شوبن هكهار ىوخ ههبقو سفن نإ مقرف ىمىكلجن ىلع

 ادم واهمجو شخأ اممجو ىليغتالىتل ا اهتداع ميدغلا سفنلا همر ىلع (ىعلا)
 ,مدتتال ةرحاشلا ةرهاعلا ذولي ن١ يىض نال ىدفن عن املا بهذي سلا
 لجالاو هو حرجا اهتيلطت قعاردقأ لذات مإ لع اهلا ضرعتو مهل ني زغتو بناجحالا نع
 مفارمكو را نوجه لاكن او لاح ن امك دوش ىماهننأ مفر لع مهعاهرتسأنأ
 لاكلاوةش زلاولا ماو ندع آَممىلكمحلا “لاذ بسس تح (يعلا) «لايرد
 اهبلاو لاملا تكرئاذا ىنسعب لاولا ىفعفأ ال لامججو ند اهل قبيالامل
 :نيدبنوح إل اكو مئابعلا نموضأت ةرو رض بالا ةلقو ىس |عملا

 6 تسينديشوارعدر نا مخربمك
 : خلا ةيرعلا»اببلا

 بغربال ىنح مزالو بجاو شمح او حرم اب
 نبامغزب < )ىفاكارطلاىف دو ىنثلاةاذأ لثالا عارصلا ىف تسي: كوكت لابولا ىلا عقأ الو
 الوتس مزال هجولاا اذهلرتسلا ىنعي نيوننثلاةادأءاستلاو نيمسلا (تستديشوباري ور
 ناو وهف ةلعبرلا ذا ةمعن يملا فو ناسنالا ةروسر هاا ةسنب نءاججلاو لاملا نانا
 اهرب ىوخ مدرك ل ىرتشم ةبجاوةةازالا لب ررشالامهلازاوءاجلاو لال رسوم
 وام ناكأ يرو: عمبط ىف لسمولو (ىنعما) ب زج ونور م ىتشادا
 ةفاطالاوءافصلاربةرهظيالو عنربال هلا ىمهجوف حالو فم بحاص ىوقتلاو حالصلاب



 (اذهلا
 ىم تايلاعلا بئارملانمايندلا ف هنعطفام بمد ةعبفرلا بتارملا ىلا ةرخآللا ىف تلصولو

 قانا (ىنملا) محال جاكشبدو زبديدممخ ه حالسركلنهرفو روز مديد دوج اف
 ترمس كر وغلا ىفعو ممم ات بر احالسو ىوقتوالاوالفعوةر دقو ةوغىدوحو لف تيأ رام
 ىوق لفع ىف سيل هنالبصنملاو هاملاو لاما, فرسسنلا ىلع ىلةر دقالى فاتن أر ام ىنعب حالسلا

 لاملاببس ناط كاي فعشنالثل ب صنملاو ءاماو لاملا تكتف ىوفتالو ىفحالسالو
 مرضخ د درك .« لاك اروا نمت دركسان و ىج ىلكلاءالبلا ف عذأف بصنملاو هاماو

 ىربخخ نوكيال حو ناطبشلاو سضالا بب ب لاك نركيال تح (ىنعما] «لاب دنعيب
 |ىمحالا مولع ىلوتساو امهزاماذاآ بستكار لالا ركمار خيتلايدارأفالابو ىلع قيسو
 « دوب نابنج مكرات عزي ركل ىمحالسلاك هلاناكف ىلاعنءسماوأ فلاخو امهبهبربراح
 ىنعي لري قرم مادامبصتل او املا نءرفأ (ىنعلا) يدون امان ثيوخزارارف كد
 نكل بصنم او لاملانما ديعب نوك أو صالملا ىلر تسي سئ فت نمرفأ ةردقو ةوق ى مادام
 دريك د رببوزا توج هر ارفاررادوبىربغزا هذ آف ىءانيه هسفن نمءرأل رارغلا نوكي ىتم
 نم 4 ناك ىذللا مهنه عطقنااذان رارفرتغلا نم هناك ذل كلاذو (ىنمملا) هب رارنوا
 ان غو مضر ةزاالارشتا نمي زال ,عاطقنالانالارارقرارفريغلا
 دمآن مرزاك دباان و رب ركردلا مم مه مهسخ نما ىإن «ايلوالا نم نيلمكللالارسسنتال

 ذعقأ النعي زمتزمخ ىلغش أ دبالاىارارفلا ىلاتأ اتضحت ىنأبانأ (ىنملا) هت زيخزع
 ان ْممصال مل: نوكئ ضن ى عجدت وكب ال وهب ءاك ماوه لعرفأو
 امكن د فو نا تسدنهب فو ىرتشن اهل ةغلا خلا ثقو لك ىلالس اح نوكب نم صالخلاو

 هعصخ دما لاذ نتلناالو دنهلاب نيمأ سل (ىسعملا] يشي وخ ةئاستسوا مصخ هكا

 ريش نم كلدذو هأ ىفا مولا كليدتج ند ىتلا كلفن لو دعى دعا ىو ىلع هسةنىأ هلل و دعو
 لئاصلل دئاوذو :قبحالا ءادعأ سواطلا جانت بسانملاو لاومالا ثناك ال نكل ىمفن
 دنا ىفان ةكادلا ةدسش نيا دوخرتهزاو دوخ :رشزا كنا دوخ بنآت غ سرد لاتزماكلا
 (تادنرطخ تف[ فوخار فان باذف ؟روور دزور دنا قامهكناكءراتس نوج مهقح ىاةبرد
 |مسهئاك ذو موقراعمرو رشنمو ممفنأرو رش نماونمأ نيذللا نيناذلا ةفسناس ىفاذه

 اولفغو قارغتسالا ةبتسم ىلا اولصوومرجال نم اءاش ىف اونف نيف انالايندلا ىف متنا عمو
 ىلاعثهللا ةردقو مكبح تحت نووسحير اهلا سمنت ل نوف مان مو رن هنلا ىو سامع
 مسهالو م-ملع فو خالق اباو أ ناالأ ىلاعت هللا لات فوم ةرط اخذت ؟ىناغلل ساو
 هيهنو» أ لاثتماب هللا (نوقتب اؤلاكواوثءآن ذلا) معةرخآلا فكل الجلا ف لاقنؤنز <
 ةفرعمالولا نان مهسوفن»ادعأو هءابحأ هنلا«ايلو أ ناالأ نيدلا مدت لاق سنويةروس فا نك



 ند

 دش ةوادعلارظنس اهي ور سغنلا ةفرعمر ةبحلارظنبهتي ورهف ةفرعذ مهسوغن ةفرعمو هللا
 اهتاعمكلومقن تاعةفرعلا تح ابهقرعاذان اهنا وأو اهلاوح اءاطغفشك
 لاحاذ مف ةحرلاو مك ارظنب اهلا ترظنامو اه دبكو اهركم تنمأ امو دباك- لاو: دئاعملاب

 سفنلا تاوش نم مهنافام ىلع نونرحي مهالو مم.رفشبررضلا ىنب نم ملم فوخالءايلوالا
 مي درشمياسفراو درا « دوش بارع رفزا شانف نوحإل ىع مه اهن همام اةوادملا
 أرقنلا هرهام قوءانفاادح أب اتق دحو ا ذاىئعبأ زرفسفلا نمت ائغل نوكيامل (ىنعلا)
 ىرهاظل ارمثثلاو ىنطابلا«انغلا ببس دحاولا لاذ نوكي ورغفلا نمملأتيالاقبد سهل ناكو
 ءانفلا بح اماذك هلل طالا طحت اون فب رشلاهدوجو نوكسل إو هبلع هللا لس دمك
 دوجولاب ىنافلا هدو و لدبي: واضحمارزباب نوكي بتر هللا ىو اسعد عب ةرمذلاو هللاىف
 .قمدقلاتبا يكي لهنا مادام ثلال!ناف ءفنان ه هلو هتيتاحو ررابتع اب كفن الا

 هيا ىوا عهش هنابز نوج ه دش هب يانفارىرخ رن و ىم سلا نموصيال هيا ىف ءاذغلا
 نم لكىنعي لالالب مدل ةلع كو هدبالة#لب زهظا ىفءانمل 'ىنأ رشف ر غفل (ىنعلا) مدع
 مهلا ةلءثك اضحارؤيداكهّنلاىءانغلاب فصناررضفأ هيو ىرضرغفلا بنام ىلا لسسو
 مولعملا نمر( ىنسمملا]) « رذكوا درك ونار دباس و رسوام ناب زدت مج وعش ىعلط الب
 فارطأب لظالنوكي اليبسلا)ة ونمو خم مدنلا ىلا سأرلا سمعا ةلسج نككاذا
 لاحا دك مال ل اظل عمروتلا نذل هوجو ىأر شاملا ىمأ ةغيس هر دس مرذك مهلا
 ىرتتمسغنلا لط هذه دهب و هيلفر وز: يعلق اورظفأ هو ىرفر ذل اةبةرا لسو ند
 ممثلا (ىنعملا) « تخير هكوارع اعاده .ذع ركردمبا زر شا وعزا ومو

 مشل ىأ بصناهمعثممشلا كاذنأ لج ألعامشلاىلا أعلاو بره 4طن مو هسشن نم
 اوصاللادارأ اذابل الك اذك لظااردوجولا نماجنو صاخمماعشِبتسا
 مهنم تفك ه معرس رووا تنك ف .ىومدشرلا عامشلاءاضلالا مزه دوجو عع

 ن :ل!لجال لن يكسو لة يبسانأ معدل عاصتلا لاق (ىنعلا)
 نا ابايبمم كاتم الكل اذه عاملا نم ميشا ا عمان روضحالبءانغلا نمنوكنال
 مانت ىلكر ثراترد نوج عفو ىو ءاقيءاثذلادعب نا تاعىفالا كاتب رماشيأانأ

 ىرئالتقولا لاذيف دعلاو رانلاو هتيطيتلاوقان (ىنلا) 4
 ان مدع ابا ندبلا متن كلا ءايسضالوارثأ عملا نم ما

 .اشماناعضأ حورلارؤدا دزبو ةيناحورلا
 اياكاةوسرةرماطا لايف كرها يش (يعلا) را

 ةيرعلابو رادياب .كاققابو رممةدئاز* أ ولاو تسااهلسأ انهت سهنأف



 هلو مادام مسجلا عمامأو 2«
 امأوحورلارول مادددعب قو مسجلا ععمازاافدادرمحورلا ترو

 . مه مومنفال ريو ىملاقا ذءاو رونلا لازةعمشلا ت
 فال ىلءمسملا الاذمعتن كمل( ىنعلا] يب ناينرؤتشو زئاددرك مكدوشات و كك 36

 رئاذاشلا اوي دئازدركسو مسملا عه ةحور ر ؤنأ هقنلا فمما عمت مادام
 َ :م ىلا ل سوو ةينامسجلا
 عام شوهر عامشلا اذه (ىنعما) هب تسين 3 ابرةلعشارناج مع ,تساىنا ,نآو ىفا عامشنبا»
 ىناذلا نمل صح هنالنان عامشة مشل عامشومو كلاذو مالا اولا سره هنالؤانح ورلا

 و عاش فه ضرتةمدمآ قاب عامش نباوه ىماهلءانفالو لاوزال :نابرةلء حولا عمم هعش

 كلا! ىلم بحاولا ىأامزالواشرتفمىفأ ىاسرلا عام كلااذهو ( ىنملا) يب ضرع انعم
 اضرتفم سيلو ام-هرو هوجو رلاو بلا !ىلا ل _ماول اوه هنال قابلا عام أ1 ىلا لوصول
 حو رلاري ونت ف4 لسخ د ءال»: ةرهاظلا ةلظلل لب زلاىغراعلا ىناغلاعمشلاعاهشامزالو
 يقافلا عمشلا(ىنءاا) ') «دوبرودىوزا هباس قاف عمو دوب روف هلبجرات زتآ 9 ىمباغلاو
 عمشلاةلءتنوكل روعي هناك هعشلا كل: نء نايل عزحإلا رون اهلج تراسرأتل اكن ةلءشنأ
 ةيرشرلابديتممتا مادام ورلا معشئعب لاثملا قب كك ةزاقهرن طامل نكيرل امارؤي افلا

 ار واهل تراسرانلاكىعىنلا ورلا ةلء تلتها اراطتل .ةامدملا تينفا
 أراثاا كلن لش لاتا ذهلو اضم ار ون قف ىنأكلا دوججولا لاه ئِدَحو ناهسجلا ععتتوا نا

 هياسارمام ه نيمز .اساررباط ىم الدم لن عينافلا عملا دعبف ارو
 الرابح اسم نركيالرمتلا نكساو ضرالا ىلع عقب باصسلا لط(ينسملا) م

 5 هاو لين ىا تسب راف ىدوخ فو ىوش» اذار وكل لظالنر اقم
 ىفةريملار ةكهدلا قبلا برقو ىسولالا ل امملا بلالاب (ىنامالا) مءامصرت نوجىدوخ
 | صرقب وذيرشلا باص-باحلايدارانر مهلا صرمك هربا ف نرث اهلا مدعم

 ”تعقواذا اص لاكوه ىذفا ةب ريشا دوحو ل اوقب هناك اعن هني ند ارا دبولسو لساغلا

 دي رشنلا للان ميج الا حورلا بنل فوه نم نكلو ضرالا ده ىلع هتفاثكو
 |مدصو ةماصعملا مدع ةثهدلاو ةربحلا نأ لءاةداها 1١ بلاحلابأ جارظف دوكنل

 باج نوفق تق ىف١ائذلاىل عسانرمغلا صرفك ةريملا ملم ل نركتسحتت ذ
 أري زعابندلا ل وهنايندللا فراغزلل_سو نمنات هولا, ةرامالا سفئلاةنابخو ا

 اهني ز واههابواينفازع الرتب ىلاهاهتلا*ال ركن ا لفاسلاةليلذو ريقن ةرخأ

 ىو



 همزار تفر ٠ هةنارديا_ىربا نوحزاب» ىوم ذبو رخالار ومالا لبصخ ىف ىىدي و
 بيبةلالاتداعاذاى ىنتحلا بهاذلا باصسأا كاذداعاذان (ىنلا) مب هلام ىلابخ

 ١ دلاو ةريخلا نم لصاسلا حورلارقرؤيىأروثلا بهذ ةيئامجلاداسفو ةيصعم
 ذالا تافصلا تبلغ اذا ىنسعب :دحولل ىلايخ ىف ايلا ناىلع لاي نمي وهلال
 شرؤمر ا بادحزا ف ىوتث ةعيبطلا نص ىف قب وةبرمملا دوومااب ياو حورللا اجت ماك
 حورلارقرؤيرا اصلا باخ نمو( ىدملا) هب في رئردبنادشؤمامز مكه فيعشدش

 بيبا املا ةينامو رلا# املا تعب في سئلاردبلا كاذرونلا ةهج نم صقتو اهي
 لايخاراب نتربا هدركورازدباةىىلاهخمإو قرشراالااهء قب وتيحمىمئالاروثلا
 / اهندبلا باصمالايخ ىرب رايقلاو باصسلا نمرمقلا (ىنمملا) م دركشي لا
 ةدهاثاةمئان ةينام-هلاتالاحلا اذكرملاة د_ها كل الئاسرابغل نركياك ينميالايخ

 له أ ىلع مارح ايندلا لاق نأ هنعهّنلاىر سابع نبا نع رمغ لا ماما ىف ىور ىهلالا لامجلا
 همفطلإ» ىوتم هللا لهأ ىل؟ مارح ةرخآلاو اين لاو ابن لا لهأ ىلع مارح ةرخآلاو ةرخآلا
 هلا فطل ىلارظنا (ىدملا) يب تسو دعاراماهرباوا تذكمدكو تسوا فطل مهنيادكر كسب

 نوكستف ىلاصو و فرق نم ةعنام مالو ديانا بعسل !لاقرمقلا ناتهطل نماشأ اذهىرت
 .آالاو اين دل نمل ايلا له الفتيل كا ءاوهالارهاظلا لهالةبسنلاب بعتلا
 درادت غارق هموم هللءادعأ هللا ىلا لّوسولا نع ةعناملا ب صسلاو هللا لهأ ىله نلءا رح

 ةغارفرابغلاو باحسلا نم ل رمقلا(ىدملا] «رادم هءدرادخ رحزارفرب «رابغوربازا

 ا« رمفلا نالر رشلؤكاَنئاليكاَبْطَقآَرابلا وب احل نم هيلا رسبال ى أ ءانغتساو
 انك باانل انعأ باس لب ناسقتالور رمد أ نم هاى! لصبالىأ ارارقوارا دم كلغلا
 هك.« ناج مهو دع دشارامرا ف ىمل اتا ذولر ئثهنع بزمب الئ لكهرهاط ىف اعتهئلاو

 انح اورالو اؤدم نين اسفنلا باو ةيرشبلا باع داك (ىنعلا) ب ناجنام مش زارعمدنل
 ةيناسفنلا تافسلانان هبسح و ايفخم ::.ةاارق نءاشتر بسم رسال ع هنوكل اهمخ
 كازءدريبنا ار دوحإو م ىلا: هللا ىلا لصن نا انعدنال باع ا لا ءيسنلاب باصسلاك
 فنتك انكار ولا له باغعااذهر(ىدعملا) دتكس يلالهزا مك ار ردب ,دكبما
 نهد. دئاشنزمر اثكردارامءامإط ىم لالهل نم صن رونالار دبل !لعتو از ومع نما
 هناك هل ءادعأ مهتابانءادعأ عدو ةزعلا بناب ان دعقارمملاو (ىنملا] هي لاوخ شي وخر دعاارام

 رئاوعر واساك مهنيذلا ةب ونعملا بيباسحلا ىرتةينا «ا ضارغالاو ةبنا فلا بقعا لوقي
 ىلكرظن لى اءت ناو لالهل 'نمصقنا رونالار دبا اك مسه ن يذلا لاكن بامسأ ىرتو مئابقأ

 ن نو ىم 4ك« دعالابأت ادع امدهنأ انلع أ !ذهلوانل ةبحجوأ:



 ر(ى عملا أ تساءرك سيار رباذلا
 . ايس اوعدي ورسلا اذه لعيال نم لكرمملا
 : مو هثيمحلا دوب .اوامب رثغاو ىلاهتهنلا نم« !يثالا عجة زا
 :ار زى لارظنو رثوملا نمرثالا معبالو قول لاو قل احلا نيب ز يسمو عوتسااو عناصلا
 5 رو سف هيببح قف ىلاعتهقلالاق ل شو هذر مت يءاعدو 11 نم هزيل باحسلا
 هيرو ىونثم هلدو هفملا هيث رص نع هريصن لامام ىأ ( ىق امو ) ىبذلا نم ( ريصبللاغازام )
 الرغم .ةلارومناك ال (ىنعملا] ب ت دش ل ديمهمز شكمر أت وره تسا دش لزنم نوحربارب
 ىلع لزتاسمجو*ابض ةفيقملارق لات نكرمفلارؤ نمالد مرا س محلا ههجوف باصسأ ىلع
 ولوةفاطل هيلحت نم ماس.>الاو رودصلاه انه تيةلو بام كى ه ىتلاماسحالاو روصلا
 انهتر و دك تيهذو رونلابا-مامط ت ادب وكل ةلظم ا ماذدح فماسجالاور وصلا ثناك
 لب ةراعمو !هلامج نمهتسح علم لكو ه رع لافف ضرافلا نباراشأ اذلو اهتناطا تروظو
 © تيتيراع همرؤ تآرار أ هت دتلو دو تسا هءالنو مه ءجرك وف ىمةعلم لك نسح
 ارونملا لاذ نكلاةئسح ةلودر ملاك لحتو رمقلا ساكنا بيسن بانحسلا ناكو و (ينملاإأ
 لزتمنوحربارب هءرؤنإ» ىوتشم ىلاهن هتسح نم ونس حلا .سنالةيراع با هءلاىف
 قص الزموالزانناك انرمقلار و( ىنعملا) حب سس فشل د لم همز شكب رانىورو تسدش
 ارقمؤب سمالدبمرا سنكلالظم ةعيةملا ىف اَههعْوْماَصَحالاور وصلا كان تناكب اصسلا

 مده لثاعلا ىلع ةرمقلار ب نمالدبم ناكل ظمبا اجتسبل [نأل/ةح الم او ةفاطللا
 ارمثج ٠ دش لوزعم موسع ايةرد و ىونشم لاناذملو تاكملا نست أ

 هون ىوغ ىلءالوزعمرهةلاونسعلاراص ةمايقلا فو (ىنهملا)  دشملا .ايسملصا

 نماعلطت (رمسقلاوسعللاعبجو) هءوشا
 ها رارفلا (رفا'نيأ ئوينانالا لوش)
 ىوتثم هلليديتالوذلا ءايضلا لمأب

 راعت_بمزا ارشلماادبانإل
 كلت كلم لعي ردبلا "يسم لسأ
 . امن العي و سممدلا نم“ ايضااو رونلا ىري ين للا ىف هلا مادام نعي
 أ ادافل سام ابين لا نمايندلا شوةنو روسو شيعت ا نظي و قلخلا دوجو نءلارحالا
 ةوالطلاو ةحالملاو ةردقلاو ةفاطلناو ةزعلاو ةلودفلا نال عيون اقم ا ترمظو ةمايقلامون
 راعتسمةلصلتاو ةفصلاو



 م

 *+آلار ىهْئثىأ ايندلا ل نو ايندلا فرك ذامده ا كنل هللا ىلاع وحلا م«انالاب ذهاب
 اردام و رايس يزور دوبثب راع بادو ىوثنم الث, نوكي نمل كلامو نركنام
 ردام) ىناسنالا ةعيبطلاملاعامدارأو ةيبرملاىعمب (هياد) جي رانكرشاربك ئاراع
 اوعلا فرم هنالوملا ريح اهبدارأو ءادستالا هرخآى فئالاو اهدالوا ىرتتلا مالا ع
 ةيادلا(ىنعملا)ىلاعت تافسرداصم منا ثيح نم هللالابع قلما ىوف لع ان [فان اهفامو
 عب كفرط ىأ ؛لرانكسص ىفانيكسما ىأايو ردام ا مانأ ةعب رارأ ةثالثذب راع وكس

 انثي رمايف لئالثاماب ١ ةسحارانل بابسسالاو طئاسولا» وكو ةءببا
 بابسالاو طئاسولا بع نمانب ول صل خو كنك ك ظذح ىف انلعجا ةطسارالب ةغيقملا ىف
 لام ىلا جر منير اهلا ىف لد_هاشنلابيندلا تانرخزمب رت فنالثل لئم آو شن لاعجاو
 واد ىح فطا ساكمناز هفيثكو تسءدرووتسربا نمرب» ىونثم لاق سواطلا
 ءرثأ نمو ىف اعث هفطا ساكمفا نخ فيكى الطوب اجو باصس حان( ىملا) | فيطلا
 4ءانتهار هبوسح مينعات ٠ ءايئار شدحوارر مكر ىم نحو فيطلوه

 لاو نسح ىرأ تحي رطلا نم هتسح علقاو ىح: علفأ ىنا لء انا ذه تلعاذان(ىنعملا)
 ,”!لوقب هناك ىلاه:هيباعو ءامع درا كالا لاسنألاذعيو رمقلا
 بحر بهمس ةغيتملا فوره اذا يفك وأ اطلا حان ةءانع ىهىنلا ةئيزلاو لابقالاوةلودللاو
 ىلا سانلا لاف تلجو للا سوكع نة ةاطللاو ةوارطلا ملغ تأرط ةفيتك
 ىنوكيالى:_>اهرهاذ الر مزلف !هءن[س يلا لوسي /| ىماوعنق اهتفيقحاوكر ثواهرهاطا
 :تسردأم نم هبادن ٠ ماىءومو تسرملو رواها د مهاوخض نمل ىو ا «امرعامل
 هلما لام ىثأ ىتبب مو تقول ىسوم ىنالعغنأو فطلأ ىاىلو ةيادلا بل أ الانا (ىنملا)
 نيارملا نمعي اءاجوثلبلا وّدارانا ىزمتالو ىف !نغالو يلا ىف هيقلأةهسبلع تغخاذانىلاعت
 اهيعرفت كدمأ ىلا هانددرف ةوةبانربخاو هدعب ىبوممال مبسم ىأ ملاوعلا ةيادماغ
 زاهمفطا مهاوتش نمط ىم نرلعيال مهرثك | نكنإو ىح هتلادعؤناملعنل نر هغالو
 5 اولا نم قيفح ار معلا فطل بله أ ال( ىنملا) ب هطنارزبا دش قل لاله كم ءطساو
 قالا كاله نراسةطبارلا هلهناتة م فال عونصملاةطساوبعفاصلا بلل أ النعي

 ددركسن انو ام ىوخ دريكيى رباركماي ل ى+ [هك رتل تاعلا ىلعف طئاسولالحالةرادعلاو | ضفيلاو ىداعملا م-ماكسترابهما او -:مغادج وب بابسالاو طئاسولاباو قلعت مار ابتعاب
 ىأ باس مهيلط | الوا ةطساولا نم قمل ارمقلا فلل بلط أ ال ىدعملاريدغت ىلاعتدنلا قالخ باو ملفت يوف ىلع ةغيفحلارق لح كسي باصتاالإ وأ (ىنعملا) يانور باجوا
 هحولفيطللا باحعدلاو في رشا ادسملا لاذ توكيال تح ةقيغحلارق قلخ لسعد جنم
 7707077777700 0 بج



000 
 سس ببسي سس بيسو ووو

 : :شئروم » ىو ”ابلوالاوءايدنالاداسحأ انا
 مده ااوهوال صو ىف هتذصو روس ىرب ب اهلا الاذن (يعلا) جي ايلواو ابننا مسج

 ةيمالا قالسخالا موعنرام دعلا فسوف ..اوأر م_خاف ءايلوألاو ءايبنالا 0
 نان :تا 9و ىر م الو دن ا اكو حد الورم ا غاكبجوم ىلع ةيملالا قالخالاب م

 الوب اح سبل باصساذك (| (ىعلا) بي دنم دوس ىنعج دش برد هرب ودل درب د شاب ىربا

 يدقق رو بايبل قراخ باح ا ذكوم رب بامعللاطار دوك
 ,ىشررحا مر داك تانغ قط م ىو! دن ن

 ءاوولاوّولملا فو ةرطقءاهسلا بنا 0 4 فراالإوديا
 رطل تآراجنا اهعهشا ىنرة كلام نع« ىور هنا لالا دل+لا ىف ماك ادوجوم سيل باصسلاا
 تعدو لوسرلا :دومو ةمطصلا مات دعب باص#الا نمد او ةزاث نذ ف لو سرلا بهذ ني
 ارطعرهاظلا ىف سبل هيتبأ أرىذفا لهو هيلع هللاىف لافت ترب خأفاهلأ.فلوسرلا ىلء اهدي

 6| -لنر مهو حرار هنشكه اقستتآدوب ىربمغبب ةزعمط ىم مقال نيكستاارطءوه لب
 دلما ىف هتياكت ترم لسوء لع ها ىف لو -رآلة موب نم ةزيهيم* اس ثلا ةناك(ىهللا)
 هر باصسا !نمةرودكلاتعةتراىأ ءاهيلكتوا طموح نم باصمل اراص ثلاثا
 رسمك اها أل اف هللا ىف هو ران ن م تانانهلكر طبلاكتأذلسو هلع هما ف ملو برئادو بو
 نءهراؤنأ تروطر ةقيقملا كافلانر |: ءهمسح نركتل ةءاورعلا ىررأت + را ىهو نيا

 (ىنعلا) 6 ريس شاع «دركن ينضب » عع ةقرورا دوه ىم فيطاا همس

 ىلمريسلاب اياروو ماعلا ندينوكيا ذك باعدلا عسبا
 هتئرل هبمهنثكو د .:*مكنئأمادوبننإف فع انا :ارلاوتادابهلاو تاماطلا اشم

 ,هر ةبنارونل ا ىلا ةينا هلا نمريسلا بعس هريغترنل تاق نا (ىعلا ]< وبول ركوزا

 0 ا ب ريتا فادمكاو وان ديس لل لوما

 :اذعو

2 0 
 رص و عم-ةناخ م نسر مينارممو تسرمغ برب 9 ى محل ىف برخأ ىلا قرمملا نم باهذلا ىلع

 (رضرلاو عيسلا تدرو ىلحالىن أر وبنو «ذتنب مهن الريقلا لحال تح !ذو (ىنعملا ني نت نو سا
 |رهرسأ لا نكلو ىهاجو ىلام يف دود ءطب ىأ سان ىف نو ءمطي ىلا ىنسعي ندبلا دو
 [رصبلاو عملا بن. اةوذر حورلا صال لجالءاملاو للاملان ءغ را ىلحالعورلا



 10009111010 ة#“تتتتتتت 0“ نك
 !نعاضي اوةنيزلاوءاحلاو لاملاةريشمامالعا سواطلا نال

 عيمج مايقنا الف(ىنمملا) مريخ ز كدب ؤونادولطمرغك « ريغدبس ىاريندك ا دف
 اوشيملاو لاما لال سأرلاو حورلا :هبلاو عملا لو هنئذها سأرلاب ءاشعالا

 رفكريغلا ديص ل جال سآر لاو حورلاءادفناملعالبةلأهجو ةقام ريغ ىه يتلا بسنملاو
 هلاةيعالرو د هتبمو هللا« اضرا دعاه علا نا | نم س أي [مهءا دف نا ملعاو قلطم

 ىرهزكلب نايطوط شيب دنقنوحر نيه ىونشم قلطمرغكو ض#رشءاشرو

 ايفاس امن نكلياركس ىطوطلا ةعاج ما ركنا ابا[ ىنعملا) يي ناي رز !نمياو وش

 مهل ل عفت الو ةريسلا ىو ىلعةفاطالاو ةوالأا ضرعنال ظةبقىتعب ررضلا نمانبما نكو

 مان وكت كك ةنوشملا مولرهملاو هجولا سوبع مسهل نكواولحر كسلاك اراك
 «بالكش ب نكرادرمّنشب وخ  باطخرد شاباشو تنسحا لاب 9 ىوتثم مهركمو
 كناروطتو نع طافلأب مسيح امن ىأ ب اطلناىف تنأنيضلا لحآل كناوا (ىنملا)

 اذه هل دوصممن اك اذان كلم[ امو ثنح أ امثل نولوغي و لوم كعنأ لحال مهني روهشم

 بدس قلل ارابتعا ناكولو لالمل انيع انهو كراك أبل بالكملا مادة

 ناك'ان ٠ تكشرياىارب دكر دعس ط ىوئنم ةغآ ةرهتلا كل

 سمالاب ةئيغسلارسكم اللا هيلعرضإا( 1دهنتنالو (ىنعملا) م« تسرزاب ب ساغز شك

 ةروسف نير انلبعا !دكب ساغلا مالي للم دهب امسلضل يتبل رارشا لحالال ىمهلالا

 (ىنعلا) م« ىنغردعزي ركناعامطرات © يسدمأن بارع ىرضرفنإو ىواثم فيكلا
 ىو قلطم ا ىنفلا ىلا ئضل ابغاه كيت ايلا هوانس ىرف:ر قفل ا نأ اذه لح الو

 اذهلجالو (ىنملا) دنهراونارعلهأ ص رحزات « دنع تاز فارغ دارامغك ب
 باصصأ مهنارمعلا لهأو نارمعلا لهأ ص رح نمو ىتح بارما ىف زونكلا اوعشو

 تاعاتقلار هاوميينؤولم منكلابارخم_هرهاوط تناكواورففلا لسهأردوجولاو ةروسلا
 عبينمو رارسالا نزخم مج ولق نكحسلو هللا ىف مانق بيس تايارخر هاطظلا بع منال

 رمْملا صوصحلا اذه ىلع ناكفاسفن مهئعاو دعب امرهاظلاملاعلا قلم اه دها ثول راونالا

 تآجرخ هلج ىدركنان « نيشن تولخوردنك اتنرإل ىم رهاظلا لهالاب ابجءانغلاو
 ةاو بهذا لح انج ملقىلءردقنال كلنا (ىنعملا) «نباو

 : يفلان مغ رفا ءاملاو لاملاو ةسْرلا كرت مر دقت نا ىأا ذهو
 مهوت كد از إو ىوتنم الهاجو كام ج رختو كناقرأ عيضنال ىدسراهللا فارملأو ليللاءان
 ةمغلاضيأتنأ نال( ىنعملا) عي راد شوهناجىا لوك أمر لك « راوخ همقل مهممَعل
 مهتطلاغو سانلا تيحاصاذا ينعي لوك أبو لك؟تنأ لغمن ورا. ةمقللا لك انيأو



 مملح افينساب هحو نم مهلك أنو ثلثم موطوظحافيتساب هدح
 تا لوك أمو لك «ىزي وه هللا ىو امهكن ؟ناسبرد إو لات ىنهملا اذنه عضوتلو
 أوادسص كتر ك زابزا دوب لفاغو دوب لوغشم م ديصب وتشاد ديس دصق كم سما
 نظن شام ىه هجرك | شابم نييادود لك ةودايصرا لك آودايصىدآىآ نونك ادركيم
 | اذه هب ىلا ءت طا« اش نادو ثزابرخد مج اندم شنريغر ظن ل دراظنو مدح

 الدايسرظنتالومي يلد ارظنب الو نيعلارظنب 5
 هريتعاو ةريغلار ظني رظنأ ناهربلاو ليل لاي همهف فهر دقتالو ةرهاظلا نيعلا ءذ ملك او
 هللاءاش نا ةلامملا هذه ه1 ثم ىلهردهت هسجوب كني عفت بدسأا اذمىتهرابتءالارظنب
 (ىملا) يدور رسدارواد .تدرفهرك « دوب مركراكثردلا كغ مصل ىو ىلاعق
 لوك امو لك 19 ىء ريطلا لاذ تفطخو ةسرف ثدجوةره ةدوددبس ىف تاكريغصرمط
 الرك اموالك آرمطلا لاذ ناسف (ىندملا) هرم دايصز دوخراكشرد « رخفوادو
 لاحاذهوديط ساندي سن الوخ ثم ناك هنالختكذ أن ثيم هلربخ الءدي_هىفربطلا لاذ نكس
 دزدإل ىم لاقاذسهلو توما هداط سيق مهي لوظب شو هودو داك ماعلا ناي رملا
 قناكولو ص الا( ىندلا] تسب هلابندرةشفانهكتتاةنصن م تبا كراك شر ددج 0
 لوغثموا ل ف و وثم ص انا بيو هنتر الوعرة نكلريغلا عاتمديس
 عاش لوغشم همءصللا(ىنعأا) مب رصسمزاوتسا هنا لذا ه ردو لئقو تخر
 ىذلار عملا تقو ف نينالاو »آلا نعو ةنصشلا نم لذات هنكسلو هضغبل باسل لفشت وقلما
 بااطزاث لنا و دوخ ىادو رد ثةرغنانح نآ 9 ىوتنم لاما باصصأ نمي
 هبغارو هيل اط نع لفاع هسف::ادو ىف قرغت_ء اذنك صللا ثلاذو(ىنعملا) مدوخ ىابوجو
 « دج قرد شناويحم دعم « هرونعم ىفالز بش يشرك ف ىم رخآ ائيشركفنيال
 نوكيو دهن ناورح ةدم.امرت يطال لآلرلاواخ اال ىف أ ثنوكامب شيش تاكتاو(ىنعلا]
 اذه (ينعلا) مب هلاربغْئَتهره نيذج مه « ءايكنيادمآ ل وك أمولك ا » ىوشم ءاذغم
 هئلاربغدوجوم لكو ناويمللالوكأمو لالزلا "ام نمالك ؟ىأ ىأ الوك اموالك أش يشحلا
 مل لك او لوك أم وح تسين ء تسراوج مطيالو مكمعاطي ودول ىوشم !نكىلاعت
 الو لوك أ ؟سيل ىلاعت هناررق مطبالو ما بوه ىلا عت هللاناك ان(ىعملا) «تسريو
 هديعأ( تارمغأ) مهل(لث) ىعو ماعتالا را ,وسف ةيآلاو دلت الو مالو لك 1
 لالخ مهنا قزربالإمطبالو) قز رب(مطب رهو)اههعدبم (صرألاو تاوعتلارطان)
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 أ ءاياوالاو ميدي قوف تلا ديهللا نوعب اري امما كنوع
 ةجاح أل تلانن لورا ةعباب كرا ةعابسو هتمأق ىتلكم 3ع 3

 0 يك تسا درير دلك س فن راودبزلا ه تساددركوا يشل ةءادعوه ىذقلا كن
 كالو ةيلوفطلا داستعا سئل اراوج ىف د _ثرملا لءاكسلا باج ىأ 0

 ال ل( سو دن يال اسف ا نيالا
 عايش ن ءوضنو نيلاك الاديب نمار اخ طنتدسعت» داشراراظ

 قوذدغ ادي ىه ىلا ةءدلا كلن لسهأ نم 3
 بيدحلا ناوضرلا ةعس (كنوعإأ نيا ]خلا ةروس ىلع هت لات

 ىلا ميا هي ا نموضوه (هللا
 اهم ل لطم اعإ

 فاأمهو ةرمسىه (ةرعدلا تف ةيدب دحلاب نو
 00 نيلالح 2 ءاقولاو ق دصلا نع (مجولق فام لف)توملا نماوزضيالناوأ دب رق اوزج اني نأ ىلع مهعب ع تك أر

 0 الوعب سيلا نموا
 ىدادبنوجإ» ىونشم اضرلارطتب مع ولت ىلارا ل ازنا

 دشرلاديل لدي ىط» نال( يندلا] يريطخب .و تسعلع كت مكحرمب
 !جشومهف هما 0"

 نان( ىدملا) يدي دبدم؟ىينرؤنوزاان ديم ىاتسا شيوخنا
 مولعما ذهو لوسرال ةمانثا هتئارولى ثلا روتر هال هنمقأب

 هةنوكو ةسرتلاو ىاعت هل ىلع لالالا ةهج نم هتمأ ىف ىنلاكهموق

 مظدو رارسالابملع ىأريطخو



 هلو
 0 سس

 صل النا بهذملا تعمم انك ى هده درز لما .ثدل1*اقدصالا نما د( ىغملا) «ىدش

 هناك ةيطلا للاخ هدر ز بهذ لسشم ترمس ىأ صلاخلا بهأللا هنمج رخي لم مما ءدنان
 دحلا ىف ترشح ناك م يأر ,ىلعتبهذ

 نط ىوشم ةسنحلا ىف ممترراجو عابتالا قحلوسرلا
 ةحجصص ى أت ةيعملاىت> ةروك ملا تالاملا ”لحالو (ىنعملا) مدركت سودارر تستفحل

 0 ةنراثم كاذ عم لعفلجرلا نالاهرئاروظب و قوت ىأ

 ةرخأ اليل كضرأ تالياغ دشرملا عمت تاق كن اخينم مكدحأوا

 (ىنعلا)« دويوخ شوخدمح اثيوبي مدور تام تارناه+نباهط ع لاقاذماو
 اقيماجب لانو د هند ىلهرشيو هعمنركيا ثبأملاعلا كاذ

 مالكلا اًدهرىناثلارأ طشإل ىف لاقا لهو مويه وشب هيشنإ

 افك ) ىيرهنم وأ نقلوا

 | نه ىور هيوبحم عم«رم ا موهمااي لاق (ينمللا) ل ,« باغ اكلذي الو هبوب عمكرلا

 | ىتم هللا لو سراب لاف ة مم ديلع هللا لص بتل ىلا ل >رءاببلاق

 لاق هلو رو هللا بح أفا عام 0 ةعاسلا

 دنئش اوحرف  نيلسلاتب ارا هنع هللا ى شر سنأ لآق أ نم عم“ ملا عال هيلع

 انين دلا ىف' امحلصا | بأس نم ناف هولطم نم باغل !كغبال لاقاذ واوا د
 لام اناكالو ةرخآلا ىف نيرق ايندلا فراء تالهبنو هيام عتموةرخآلاف ميرا

 ويزور نيشن مكهنادو تا داكر هو ىرتشملا ,الارثك قرر اور كءاملاو

 نيدرظتاو 0 .ةناكم لك (ىسعلا) كب 9
 ةاامصأ نيل اظا !نءرظنا ىأ فعا

 نبا ناتوزبك تويز ف كوبا دجوو تانو تمرمالا باث هاو هل ع

 كس 07مم



 0 ا مانو
 و الوةك نمد ىلا هتهئلارأ روج اذالنانبلاغ بلاغ لكن فو

 ل لل رو ركسو سو . بدع ىاركن وزو ىف
 اكل سامبلطلا فاضي ا وديستن | اضيأ ب .كلا هلل انعذلاَش

5 
 0 (ىعاا) م
 نو ) تاسالا نيبو م 0 .لزالا ف (مهيدبأ نين مانجو سيرو دف
 لييسودادسل اق را ,ل (نور هب الموف) ةيرعشملا ةلب ( م .انيثءأنادس)ءالاىلا (موفلخ
 اوهو رهاطرصملا كاذلاملاو كوصخو زك تال كنان نيالا مخ ها داشرلا
 ضار الا مشل ل صحي ىذلااملاو لاملاو يوميا ةرامالا سفنلاو تا: كا
 ىفوا دثكيم* ىريلد هب تافغم ىدب مز ى د نصر ىوش» ىلاعت هللا مارأ نبع
 أريذلا ديس نوك: نأ الفغم كيعسم ال ديطن م زيف والسلاح (مغنا) ) م«تسلا»

 مسالا أل ةناكولورما .غل | دي هنوكي نأ نم لفاع هيلع صير اورب غلا
 ممولتنخأ نميبلف ا, رهن كل هيلا. مبحو ا ايعو سانلا واين خأبىأ [ةسح لعفي
 ىتح لغتشاو ديت المع | هلرمخالءرلا سانلا | لببمت :ىأابلق مها ,ءأأم دعب مهم

 ا بتملاو اا لهأ لاح
 ةروغسم فلخ ان .٠ ديتارغلا شابم ىف زا ا ا

 - .ه سال
 0 راب 0

 و 0 او !!بن:علبر وذا | ىلع هبا ا
 زا مك ان «تهدايصمسب وشب بع ىاك ل ىو» لوغو
 |ء له نما د بمتسا !نمفوخ نمىت>دوجومدايصلا ىلمنو ادت ىمعاب (ىنعلا)



 نيد
 # ارراج وراي هل صركس شيب » ارراخ ٌه سقس نسفتال ى
 اهنىأراجلاو قيدصلا توا كل دنعو لما دقرطناودعن را

 .ةرأه ىلا ؟ىفن شداد تك اله هك وف ىوتلم دع أ هواش اناءاكحو نيم
 فب نمشك اله ىف «!ل نأ برح ل (ال.اكاله ها مهاطعأ (يعملا] هب لاسر شرد
 :ايصءلا نم كلاي انمتنك افا كعبوهو ىلاعت هلا لاتبب رقو ني رخشل ىلا عت هللا

 هللا (ىنعل) ب تسينكرو اد وح تس دىبتاا دي سن هت تت
 ديالب ىلاهت وحل انارلعان اذ_هتاعاذاف دوعالرديال

 .ءاديلب هلوقو مي يأ نوذ هتلادي ىلاهت هلوة ب س> هلع افرهأ
 ءكدد ىرامراهكش رد ٠ رات يسه حر كا نكس هكدا » ىوتنم

 هلا باذع م الخ أ ىذلا نباادوجوم قمل ناكنا لوقي ناكئذلا ىره دلال ذو( ىدملا] وه
 ركن أ اظر هلا الا انكنا امو ىل هت وبسس ىلع ىلاعت هئلاوه هنأبارقم ناك لامن ىفو
 :«ىم دكت ف ىو مهنا لاقو قذ سورا الو ةطساوالا بالا ءذخ أ مثل امتد

 (ىنملا) 5 ةىاتفكىمهو ارى شوا
 داش راذهلرةيناكئذلا لايم بي رقاب لاقاذكو هعومدلاسأ

 | لاك ةعومد لابسأ هللا هذخأ املأ برمعو:
 ءلا) هاتسساهديسخجل تر دومخوت مادو ثا هدم جاوا

 ذا كلمبانح يلم نرش بمجاا نم نكل بجاو ميلا نم ض ارعالاو
 عم نم مك قم لأن مص الحلا كلر مسبب لب هذلاو لاملا انج
 رنا ىأ سوما مث ارامم ملفأ نانا ذك مالا ناك اذا( ىعلا) «ماك ع .!ةمئابن ىئالا

 اثناو ةسبرب كوالا ماك فاك ا ىلع غام.لا ارم نوك الدال جالو ءاجلاولامملا
 ماقأفا ماودو ابن هادا م لسجال ايةنعمةرخآلا ,نوك نأ ديرأالكأ
 |روخردإو ىوتثم م مهغامدنيذلا نءنوك 1الىما مل جالو ايندلل بلا ليل اوءاسجلاو

 مالكتلا اذه تلق (ىنملا) ب هرب و روجو ثسحزا نكم وباوت
 لؤالارطشلا موهفم ل هجور و دنال ب اطلاو سوت ةالا نمو مهفت ى> كالفعل البا

 ىونثم دحو دسجو ائيسش باط نمىناشن رطل موهغمو مهلومعر دقىلء سانلا اولكأ
 اذهعطتا (ىعلا) هد .ليحاه ديح ىف نكت أي دحو تصرح ك ىلبج نبا لكم وو
 هلوث رك ةورك ةاول حور: :ء ىلع فتامءانءكرلا ىأد_- او صر لبحوهو لب ا
 دما لبح ةرامالا سفئا] ق دع ف لوفي هنآك (دسم نملبح ) اهقنع (اهدسيج ىف) ىلاسعت
 ل دئالو بطلا ةلاح توكستالنأ تدرأ نان عمطلاوصرك اوتو ادهااو ضغبلاو دسحلاو
 ري كك تك

 رارغلا نانا هناا(

 نمتيلكلاب



 ةراشاهنانبارغلاوهو غازلا مالا يلع ليا نديس رة بءس تاس فانه 1

 ع ةكلهملاةمومذملاتاغصلا نا ,ديرملاعخو ةلازارص الخ ىلا ةراشا تناك ة فص” ىا

 اذهلسيل(ىنسعملا) مي غازوت يشك ارجو -ليلغىاوغارخونا
 بارغلا تلت ئثىال ىلا ليلخ ا. غارفالوةباسب الا فراعم ارارسساب مالكو هر مالكملا
 ا« ءايسس غاز رعنوغاك غاك 0 ىونشم علا درأةذسم "ىأر هل كالتفرسأمىت#هب

 ىلعا قفار تيوس لو (ساا) مءاوخر عاين ديدشابا عاد

 مومذموهىذفلا اين دلا ىف لمالا لوم مرنم اذ_ههبلطو لب وطلارمعللابل اط نوكي ماودملا

 (ينلا) هدركت ساوندز مع تمايقات ه درف لاب ىادنرلا سيئباوحإ 2 ىواثم

 ىأ ةمايقلاىل ايناللا ىف همايقو هءاشب أ ندباارمسءزنملاهتلان هياط سب .اًرلا

 نب رانت كى نكىكثاكء زج ا موب ىلا فرظأت فك ظ

 صو فا الا ةروس ىف ةآلاو تحل اوءازبلا مويىلا ىنيمت الو ىناهساو فرن الات (ىعلا)

 انبرانت"اوحو مدل اقاك لومي ناكمد ,رظنملانصشلن|لاةنوثعبب مويىلا فرظت براق

 نكون رساهلا نم نوكتلانحرتوانار غن[ ن[راتلاةل[ نال ابر ىلاعن هون آلاو

 اريضاح لم و تس دنكن اج همسه هبوت ىرمج فى رشح قرنا لانويبمتلااو ربكسلا
 أوه رماملاتول اح ورلايف جادت ةيالب ريل( »

 ةيوتلانعدعبلا بم -ةهفغلاو لذ
 دو قعر |بئاق
 ايغومةىماعلابلاغدشالاو ثاعاطلا ارت
 ةيقحلا ف هتك ايحإ -رهاطناىفناكو لو بوما نع دبعبلاو

 ا رمور< 9» ىوتشم دورطمو دود رم هقازعأ توهفتيلا

 هللاةدهاشمعم امهنم داو لك توملاو احلا (يعنا) مدريرشت ؟تايحبآ ادخب

 برش امتو ىايمتو لكتو قال سنا لقىلاعت هلأ لاق فرطا هللا دلع هتءاطو ىلاعأ

 هللا اضر دسيعال مزاللاةراسنلا ثم نو كسي لثلا ىف ايما ءاموا د_هاثمالب وتلاعلا

 زامهنآ و ىوتثم مهحرانةقيتملا ىفافسا او قرألاوةريشهااوشيعلاالاو ىلاعتا

 ,ءاضيأ لاذو (ىعملا) م وجرمج دش ى مه ترشح نان ند و ركدويت نعل

 نوكيىذلانااذ-م لعق لي وطلارم»ا ابا اطراس ةيلعلا ةرمشحلا لم ىف سباب انوك

 بلطي اههربا ءوىسواالارو نعال ىف هلالي لي وطل ار معلا باطاذا ىساعملا ف

 4 قساكو كو تسينوزفا ن ,طونساوخ ارادخريغادخزا ىم لاق اذهلورمعل !لومل
 ريغ بلط ن.لكو 'ةيلكللابن ا هفنوهو ةدارزلا نوه ى ات لاريغ تلا نم بلطلاو(ينهملا]

 هده ادم



 تس يسبب ب بيبي ب ب ب ب ب ب لل نعل

 هبلطو امندلا ةيرغيف قرغملارمعلا نم صوصخلا ىلع( (ىنعللا) يركن

 ري ننوه "مضل وراك لوغو لب وذل ارسعلانالتتلا كلك ناب

 ازارمع ىطعأ براي (ىنعملا) جب موشرتك ان كءدنوزفا لهم « مورا
 رق ل عشت |ىتح:دئازال و مىطعاو ىف اعلا بيسك هدب أى ىعي ىرقهملا

 ارشتعل هكا ا[ ىمدوبغنوهف» موب ىو: ا نموهو فيرمشلا ثي دا
 ىف فرعدي ىذلا رمعلا نالهل ةمالع هتنعل نوكستىتح (ىنعملا) مب دوهوج تذعل هكدا
 ةنعللابل اطك ىلاعت هللا نم بلط هللا" نر

 رصعلا (يىيعللا] 0« تسادرو نيكو "رمءر جزا غازر#« « تس دروربناج برخردشوخرع إو

 5 أل جأل بارغلارمجو ىل هت هما بع ىف «ةرمسو حو رلاءاذ غىلاعن هللا بر ةىف نسما
 دعبلاو ةنمللا ةءالعومف مارح ا لك قنا فرس هناكىساعملا لعف عم رمعلا بل طاذك ةغيلا
 هل ارهلاامأو نيرقدل ضيم نمحر لاك ذ نع شعب نمو ىل اعت هلل الان هّللا نبع

 ةسرغلا كلس ةبلاملا 5 .ايلمتلاب لاما: دهاشمو لاصولا برق بلاج
 ناك (ىنسعملا) )6 عرهوكدب دكه دمي عادت مروخ ى هك [هكءد مشبب رعإل ىوشم
 ا ؟انطعأ بري هلا -!بل ارق برام لره يذلا

 | رهوجلا عقنودئازو تملا نو الغاو دلا ىلءءاياا :طعأ ةساملاةلزنموه ىذا مارحلا

 ين اهراو مغاز ىوخنزا ىدي وكو ناهدد دنا :كنآت سراوخ ءةنرك وه ىوتن تاذلاىأ

 ةس رعل |فاكسلا م شب ءل ظفلافا ىلع ة ايلا اتت لا الاذن كيرلولو (ىنسملا)
 لا هعرشتمدماو غلا عبط نم ىدعا براي لاغلو ىلاعآ هللا ىلا غازلا لاذ عرس: سف

 «تامانمإل لافالال !مماعت ,- الو فيما لك ًاولمالا لوط ناتلصخ :قيكاعتهللا
 دركيارركيد لاخو اراك اخ ءدركل دبه ىاإل ىع
 لع تنأ مويفرداقتنا أورمددلا أر خآلا بارت رتل ,لاهح نب صلات اب هذلاركسمولا

 تدوس نءراك و اطءونايعال ةراك لك هارب واصلا خابهذادحاوابارث
 تاحالاو ءاطمااوثاوذل اوتايعالا زيهم د اراكتسنأ برن ( ىنعملا) ماطخو نايسنو

 ةوو سوط ىوتشمأطلئاونايسالاو وهلا ىراكو مهل

 ىونثهنوهلمو م

 ماخ همه نمو لنك لديمارنا
 | ردو ملناكىلممجا معلا. ىنايسذو ىو ممل ديماعدملا بيانو (ندملا) كل وريس نك اع



 يركلا ذالك ىعوتلا ةعمالا قالا لّدب ىأ اطحواريصئادجأ
 , ىنكناجونار» دم نأ هكىاو تكن انونارهرو ثلا ءكىاؤو ىونش ؛.هلا قالعخالاب
 اغيطل ازيخ نوكيفاميطل ناين هثمتدنت ىأ زيمر كعلا بارغلا رمش تن أردأ ار(ىعلا)

 نايدكىا» ىو اسوربارتاا ن نءلساملازبخلا لمش ىذملا ثنأ نمايوناسنالا هيك
 0 .ءلاحورلا لمت ثنأزعمانو (ى-هلا) يي ى , رار هر ف ءكى اوه كرب هراردب

 ايندلا ميزو هاللاو لاسملا بحو ىماسعللاب
 : :ةرعالر 4قب رطالىذلا لدبع هع مركلاتنأ نمانو
 نمدآلا هيلع تأ مع (الاش م الدحوو) نا هللا لاق دليلا سانلاوع دي
 ىنكيم» ىو ناميالا الو باكلاامىردنت نك املاقو نيلالج سن !(ىدوذ)ة عب ريشلا

 ءاه- ضرالاهزح لمت متادانو (ىنءملا )6 نار ازا نيمزرديفازف ىو نام ارنيمر
 جارعملا لبل ءاينن 0 رداكءاسأا نك اس كدابع صارخخ نم لمت ىأ
 بزة ضرالا ف ةيئاعلارانآلار ارم ميرك ايو مالا اوذالصلا مسيلع ىدعكو
 مهرثأ ىلع ناكر ,ءاذكو مي دنا يدنا امان مومخلاك فاح أ ىوق ىلءءامسلا يف مول !نم

 قزوز وتابح باداوجنزازاسكر» 9 ىو يل اعلا»يلعلاو نيلماكلا*ابلوالا نم
 4 4 ينملا) متاعب [تاركيدزا

 نودركمر كا ل ديد ىو. اينالازب هما لوسراب قو امواولاق قوما

 ءامسلا ىلا بالا نيم ثرظنول (ىنهلا) متجرك انيمى درع اهنياكديد
 .انفكلا.انراعارداق كاتم تا

 » 0 ىدلات رهردك قزورتكزا اذنلا ىم ب
 تنولا لاذ قوى اعن هللا د اح ات :ًأىذلا مويلا

 نآربك قوى مناسنالا لك تلا تلسرن ت ردت ىلاعت ةومرو*اوهام وايارتام | وارانامإ تنك ١



 ( ق0

 ملوءاغب ةلاما كنت ىلع كل ناكو لو (ىنعملا) بأ 3
 :ةلعن دلو ) ىلا عت هوت ىف نيالا مخ لاق امترالا كلا بلال صيىتم لاس ىلا لاحن ملغنذت
 اهلهسو اذعسو اهيط ضرالا عيب نمتلسةلالسىلا ريشب (نيط نمةلال سن مناسنالا
 مهعيبم ف عوم الر وقالخاو مالا تفلتخا ذو اهئ يطو ناو فالتخا امل ابخو
 عابسسلاو منال سب نمناويحلا نمعون ائمة يس اذ عصتتخاىتلا الا صارخ نيودو

 اما ةديحلاو ةمماملاتاغصن !نم ةغس امدح او لكى عل اغلا تا
 دسالاودو 'بشغلاكوروذمعلاو را ىفةو تاكو ةلفلاوةرأقلا

 رمال اوتار لجلا ىف مل كو مربلا ىف ةعانقلاو كيدلا ىف: راضملاو دسالا

 .اسنالا ةئيط ىف اهعدو أ ىعْ ابطو اصاوخ عم اهلك اهعجدنعت كل ذربغو باكلا
 : طق ىأ (نيكمرارق

 ةفطنلا ىف ايترةقيلخ لكف تأ ى ارم (املماظعل !انوسكفام اظع ةغضملا
 اهشعبوابسء اشعر ارعشاجشعب واهظع اهشعب وامك اهشعب لعجو ىرخأ ةعيبطو ذم

 ك0

 لدمزا و ىمين» 7 رس اتا راوطالا ىف
 قيال ديلا لءدبت نم (ينعملا] م ار

 نمسح أ ادوجو لالا دوجولا عسومشل بصاو فوالاذف الحا نمش .ىسهلالا عنصلاب ولالا
 ةئاما ذك (ىنملا) ما دتباز همردركيدكي دعب «اهتسهنارا ازهدصامنيتسعه و ىم هلم
 كاسر أى ا٠ثهليا ناثءادتبالاو لقال نم ن_ح أ[ ىناسثلا شع دعا مهضعنا دور فولأ

  ىم ضعن نع أم هبت اغتنم ذأ طلل او فرسشلا ىف ثال ال ثا: تالا لأ ةب
 لدبملانم (ىنعملا) يتالساز ىدركرود طياسوزك « ناعار طباسو نيب ل ديمزاوو

 ةريثكت 0 طئاسولا ببسب 000

 ةبئاما ذهاب



))049 20 
 طئاسولا عطق كلاسلا ىلع مهالاف ىلا هت هللا نع ده» طئاسولا ىلاتذتلا نم نان لسولا قوذ
 زاب ىمبايسالاببسءل سود ارسسبب ى> باججو باغتهجو نمانمنالبابسالاو
 5 جل مكدوش

 ا ا

 ةبتبالى-ءاالالاعلا ىف رهامو
 الا ةرلا نأ لذو 0

 « ار عشاودشنأو ريغ 2 قلي هيلع تاز سها رانهاو جالا وم
 ركل 3 تلا عرشلاو «رشلا ةرو.س ىف «دبعب مهولاو هز ميل ل اهنا

 نا نكت نكن يعلم ف نك لاق
 ءابلا اذه عاونأ تدجو( (ىدعملا)«يناتباسور رباتتزا ه ٠ ىناا

 "نال سناب رست مار اجلا يح دال شامت
 هو تفرس ئث ىالذان كرر ءالالك اذامارج مهو ىرخأ ةلاسحلالصنال

 ملا نمفانعأ لال _اربغدان لال للجد صئحتان اء هلا

 مولع فوخ الهلا ءايلوأ ناالأ م. .«ةح ىف كلهن هه نلوآل مو هنوباطي كالا او فوللا
 اكأرىعلا) اة دبس ايرون كت دواز جا هاتف انو ىمنززجوهالو
 ناك ةقان نان ضرالا عر يباب اىلءتةزلو تكس انغلا مان نمشل ناكررش
 ْ !!ةرمج ىدحاىرهوملا لاتةسرع

 اوه أر بءامفانلا بريذ هاعساملا لبق
 ارلدبموىوجانفس ٠ تسارتب تيلؤازا مودنو ف ىوتم قئالربغىأ ازسانةطم“
 هللا ءاتقلا با ط انا :أو وأ ىناثلا ناك انا (ينغلا) «تدرب
 دتسر هعراطموردصالا ف دبتسر ين ءتءيرب ناو هها داس نأ كولد, لا باهلاوءاو 1

 لا رانألا لعاو هتلاىلاهجوتو دعم ان سلخ (نم اوفا

 نءلكخالحر غاينص مةقلع مفتت نك ك نان لدوجو ىاهدهاشن
 دا لاو 0



 ىونشم الدوجوءدب نم ةظأ لك ىف نآلا ىلارها لا ىفثلذيعد ريش فلا[ ةئامتيأردوثعاب

 يدل جالت ابحىوساتزو ءاغىوسربطبىداجزا»

 »ب ىوالم السا اوقرتلاو ةايحلا بناجعافلا

 انفا بيس( هتموفت ىأ تلا تاهملاو هلا ساوهاجج رام بنج

 0 بذا 'نيارع بلا 9 ىم ةةيقالا بتم ىلا لستوتاده الاوت اشاررلاب

 ءلئشلا ةنامىنعم(بل) «تدالر «ينوردابناشن

 ةفاعلا (ىنعلا) لزنم لك حورلاةمالعو رثأ «دارأا
 يل فاو رش نو ا ورارا اةمالع ةدحولارمص

 ةارأإ سببا ىلا ةءيوستلالزانملات ال (ىعملا) 4 لاب ردا وراههد ته الايتحازإ

 0 لاوتح آلا لسج

 را لدم
 مدع نول را 000 الوقبت سمالوةمالع هب

 0 الزان كاد (ىعلا)
 هي مانهنارلزانم نكت سناشأ ف» نادرا ايمن 58 تنظم فرتسالوةسرم

 لساولا نالمسس!الو تامالء ال, لز
 لاش ةيمئارم لاا

0 0 

 نيازنم نيم( (ىعلا) «نيءح وراتاغزا ءكفرط تك نلزعم لزانمنا دن دص

 لوصروهو حورلا يع ىه؟نبم حور لافت انمفراطلا لاذ يف لزاشمو يتارمةثام نم مك
 م ىلا ءالا ةبنرم نمو ءافلا ة برص ىلاداجلا ةبترص نمىأ ىحولالا ب انما حورلا



 دع لا صوةريثك لزم نيلزتمل ني ةسع نيد فرطلا لاذ ىف فاضالاحو ىلا
 تك ئةبت سم لك ىفاضالا حورلانيع اها ة تره

 0 ىع هتنارلا لو سول ةيناسورلاةبونعملا .:ارملا نما
 عاورأ تيأراننهاب تنأ( يذلا 4 دوج مسج ىأةبرب

 تلا ةبئرملا ىلا لسنال لوألا

 أ ىمعرفاوةيناغلا 0 1 زاب .نكو حو اا مزه أر لاوحالا أ 0
 ناوطعاوالماكا ايلوو بهنأ ازاب نكت تاعاطلاف عساوايندللا
 أ :اشاا اورأ كلمطصت وربي دان ىتعمب زامتاب همادق نكو
 | راو و يدملا نلسمأ (ىنعملا جراب هسزا تسنو ,نختل ااره كو رايمفارومكو

 انه لاس ىنغمنال ةينام ينسنالل مل ماو

 | عومغلاووو
 9 0 ١

 قانا اهتاروأطتتلاذا انالا

 أ الث.ةيناسورلا نم ةصح كانو
 1 تالاملابلطتر :لاذا ىأأي هلعجاو قيتتملا ىلع قيشعلا عشاوبوم ا لتكن كنا( ىنلا] «نكدا ارهنةنهكربهنهكم نكرانباراو خخ ىثاينرك ف كع
 ::نآكالرذنالا نكس اهنزخاو ضعن ىلع اهضعب ةينام لا تالاسملا عضةيناحورلا
 'بنارملانمالع أى هينا ةبتامورلا بتارللل هنلةيناشلا
 ارم ديدارهر جريج هنت وبوهديدثكو «تهك ىمتاجالا نمةمولاولعذأ
 لك ىلا مادقا بح ل ذيل ىنل١لاملاوجوراو (ينمعلا
 :ىمب أ لكسا اهبذاو ةفحت املعج ارخان عام ءابأ
 .أو ةرهاط حو ربح امتنا كاتواوي و

 ىلع ىأر أب هس, 00
 اذاتنأو اهرمدا ديالا



 (ةلقن]
 وهذ ىمع هذه ناك ءو ىلا عت هللا لاى مي ىلع ىمع ودا دزمف ىلا عت هللا نعاو دذسعسف
 ,تسينونراتقركوا تسقحديص ه تسينوترا ديرخو ا ديدونهكن 1 ىع ىمعأ ةرخآلا
 اهفامواسنالا كلر ىذف!ىنبشلب رتشمالو كبل اطوه سبل اديدس ىأر ىذا كلاذ (ىنعملا)
 مسيل قا اديس هنال بغرب الو لبا تفتليالاهلا لسروةيناسورلاتالاطاىأرو
 أ د: قاوذلىلارظتو :ديدح ةازرأ ىار قداصلا ساهل اين لهأ ا لوقب هاكت كوس
 ٠ روك خم قوجدنشابا كره ىو لمتنا ناك نعناع نمو هنو هذ كلاي ر تشم سيلوهف
 نما. كيلع نعمتس ىجروبملعمجتاك اشيأ (يعلا) هيرو ش اليسا دن. مج قم
 ناس لكو حلم ءام ثلا فك هاجر كلام نالجلا لا ليل ؛ايناف لهآ هبش نامل ليسلاكتنأ

 ثنلودوناوئعوكماعط نوذلتب وليله نوعمتج ركع حلم ليس ى مروي عجمي
 ةلعةيستملا تال كلاذو ملام لا كنتو ءام نم ىهمجاودا دزمإ لالا ليسا اكسس اه ىنممال تلا
 ةيويند !لاومالاو لاغلاو ليمثل اوةيعسرلا مولعل او ةروزرا ا لامجالا حلما «اايدارأة م اهضنالا
 * اهجباروشزا ىروكديازفانإل ىملاقاذهلو ىمعدا دزا ا هاتالا ذا ىمالاريطلاك اهلاطخ
 دي زحل لا »املا نال مهامعدادزية املا ءايملا نم ىتح ( ىنسعملا) هيام ديازفا اروشباهكئاز
 هنمعفنلا ماهو هاملاو لاملابج ايو شح ف مهعامتجا نم ايندلا لهأ ىمحىنعي ىمعلا
 بآةباروشبراش هدنلد ىمب!بسناز اند ل هاى م لاثا ذهلو مهاعىلع ىمصنودادزب
 حلاملا* اما نوب راشايندلا لهأ نال يولقلا يعاين دلا لهأ بيلا لاذ نمو (ىنعملا) وكب دناكو
 الا موت ايندلا له يجب اسما ذكى معب ملال اءأمل | نااكف نيطلاو انما نيم
 لاكاباساب (ىنللا] يتاهحردتاويمتن (ىرايتوج ٠ تاهبردرخ ىروكدهح
 ءوظ .اوةيوبندلا لاومالا بولقلا ىبعطعاىأ ىبعالارتشاو ملال !يندلا ىف طعاب متم او

 كيلتؤكسمتالايئدلا فكنا ان ىمعأ اي نيب كل مهلعجاو ىمعلا مجولق
 دب ايوه ىذملا نا دج .ولاو قوذلاونانرءااورعلا
 .اعس نعتدعد ىتحك ايندفلا لهأ ليموةي اهرب تلغتشاو
 يداي ىعاوخ امي تلاح نيتجابلب ىمرايمنالا نمنوكتاراكملا ذه ةلرتو تاعاطلاب
 ةبتةلاساذك ايندلا ف بلطت ىعأاب (ىبعلا) يدان وورعيسرد كنز
 نازكتزىهايسردو ىمه>ولاداوسبرورسمدوسالا ىأ كنترلكتنأفك بلع سانلاءانثو
 حولا داوسن قكسترلا لم تنأ (ىنعلا) يك ثساهدوب تزل ساوداز وك« .ثساءدوسآ |
 نكترلودوسأ نكد تطوو هدفومو هسأنمهئالرو رسم مدا كلا ذ نم كنا نان دورسم
 لإ هقاىلاعرضتي كب و حانا هولا داوس هل ضرع ب ةيلسأ نكست لولو ةيسضرامهلداوسلاةلاح
 (ينعملا) كذويوب الرادتددركةيسرك« دوبور شوخودهاةىزورمكت [وي ىج ىلاعت

 هيفا



 0 ا ةقشلا
 نتالداوسلاعفربلطو ارادته ه>و ٌدوسا تاه دولا نس>وأب وبخمأ موي نلك ىذما كاذو
 اهلاع بت لاوح أ دعب هل ضرع  ذافةثدح هر طق تناكن ملاحا ذك هل ضرع هجولا داوس
 رظقفاو ظحضاو منا ةرطغلا بتل سالا ىف نكت تاو ىلاهت هللا ىلاع وجرلاو ةبوتتلاو ةياثالاب
 (ىنعلا) جنين دردر هصخرشلا دشاب « نيمزرب ءاموج. دنريغ هال ىوتمالثمتافيسلاب
 لودعلا ىوذري نمهناعمربطلا لاذ ناريطلاا ىف ءردقب ال ضرالا ءحو ىلع قيب ام رئاطلاريطلا
 ضرعام 4 ضرع املف نارمطلا ةبتاذملا هتساخ نال نيدالاو نب _-دلحاو عسجولاو صصغلا ىف قي
 | رهط نكاد (ىن»ملا) جيدو ديمرط اش ودا شو نيج ناد ودوربم شو نيمزرب ها غرص ال ى+ كب
 ةنوكلار طاشوارورمسمر ةبسمل اطغتلم ب هذيو انسح ضرالا ىلء بهذي جاجالاو هوتوءبلا
 نال( ىنملا) عدوي زاو ريوهديرب كد تآو» دويزاورب فرص زاواهكن ارو ىمناربطلا دنرلا
 ارمسغلا كلاذو صا ناريسلل ا مدع نمل هج ىتيطبالتفك هلسأ ن مجاب داوهو لاذ
 انغيأ حانملا حوتفم ىأزايرب فهمت بيل ارخآ ىف زاورينا ىفءقلطمو حوتفم هسح انجوراب 5
 لامعالإيرو رسم ثنأ ايندلا لأ نم ةهيشطلا ىفارغابو هجولا دوسأ الوب ناكر يطيدارأ

 امأو ناريطالبثلث اهنا نمو ضرالا هر ىلع اف, نمثل مغالجاج لا لاق كلام
 هح ا ةجرسكستا اذان ىسولالاءاضةلاورارسالا مقرنا ط تهنأزاب هسسأ نءوهىذلا كاذ
 ا زتاللانابي رغدنارفادبب وهدم كلك هملأو همع نم ناريطلا نم مرحو
 انالئاو حرا لسر ءيلعهشلا و سىبك 11و فب رذلا ثيدطا بحوءىل-ع
 ماللا«ءلملاق ءابرغلا ثأر هو هلع اؤرتسا ال اهلا امو رقنا موةىنغو
 م مهني دينو رارغل ا لاقهللا لو براي“ابرغلا نءاولاق*اب را غلاها ىلادابعلا بحأ
 5 | مالسالا ميش اق ةنابفلا ورع ص نب وسيع
 ىلع مما وطن يذلا "برغل نما ذهو نفاثم موق يبقي دصوأ نيلهاج مون نيرلاموأ نيد سام
 ىوطف'ايرغلل فو ارغلل ىوطفا دبادوعبسو ابد رغأ دب يدل نا مال لا هيلع وق بح .
 تاكو مموطلاضعالو سانلا م هركش هاب رغاؤلاك لوالا فني دلارهأ نا كلم نبا لاق ءاب ءاب رغلل
 فراعلا ةنرفق مالسالا عشار ةرخآلا ىفاذكتوكي وءابرغلا شرعنا مهبراةأ نب مهشيمت
 ناك م ايم ريدي مدبر كريمي تفك اك 0 الاوأبل دلا ىف بي رف نالوا ةرخ

 ايزع نكن محور ىل ةحرلما لسوةيلع هللاىلهىنلالا
 قوىئر هولا لاق(ىنعملا) يي ريغمل املاءايفصوأ هرغتت ناين ناكىذفاو و ىمرضنحام
 وهو نبال اريشم نم هلسمأ تأ ىرئراتلا ىف هللا اسهرمش ءرسشم تيدا
 هس نيا كريمغيب تك للف ى م ريق مونب وهف ملهج ىلع مه اوبال ىذا اعلا نافرل اهكلسأ
 .ثالثلا فئاوطلا ءذمل ىنلا لا (ىنملا) هوك زو ديكس زادي رامز وءورك

 هيدارأو 0



 ابا

 ءامعسلا ىف نم كري ضرالا ف نماوم را ىوف- ىف لبملاورهخحا نم تشك ناو ةمحرملاو محرلاب
 ىذللاذلاذو (ىنماا يدش ان ديفدكمهركتأ ًاونتاو « دش راوخ ىزيرعزا دعبوا كت ل ى+

 اردناكى ا نامو-تارإو ىء اربمفرانيدالب راصىذلا ىنغلا ل اذواربسفعر اس:
 ىلا ايندللاىف ىذللا ماعلا كلاذ» اذ (ىنعملا ا) « تاهلب ا نايمد درك التيم هنا

 ازاهكتازو يب رقص خو ها مال عر او فاعل اال 9
 ةراقملا ىلازعلا نمىقآلا نال (ىنعلا) )هي ندب :زادشاو شع عطني ةرسعه ىندمآىراوخيتزع

 5 طقسا هني نوكأ بتل فايا دبل سعرا

 انوي

 .سمالا لأ بلا نم طة ىذفاوضملا (ىنعلا] م ديدم
 3 اوضعلاةيانمئانلذاذازب زعل لاساذكهوت وكت ال هتكرح نكلاكرحتم

 مكحيف .اعلا كلا !مرحالةمزا
 شتسه م رايدروخوا تسلأ مابزا كره ىم ىريندلا اعلا اذه يناجي

 تسلآ ماج نمأب الا ماعلا ىفناكنم لك (ىنعلا) ميراج رشف لاا

 حاورالا ملاع ىف ناك ملك لوب 0 ةماعلا ذا
 وهف هللا ىدمنءىوذ.ىل_عقَتَْبآْلا اهلا ىلا هللوسولار ري ىسملالا شعل اذب

 (ىندلا) يدوي اطلس صرجلازرا ماك ه دوب ىادهك ل صاز لس نوح كن اوإإلىمدتوملا
 لاق ةئطلدلا صرحا نركب يمناك لا وين لأو هسأ نم باكلاوه ىذلاالاذو

 فاكأ امش هوكن مة ا هكن م ةبك متاساجخلا لحصر اللا
 *»ُ ار تسدركم كا ةكدبوكوا١آ « ءانكواتسدرك هكدبوجوا هونإو ىوب لجل ينعم ناد
 ءاوو«؟لوغبو هونت الا هوسميال بنل نالةحابقلا لعف ىذملا كلاذةيونلا بلطي و (ينعلا]
 هتدام-نعببستاذه عفن لهتا .طلا عاضاىذلا لاذ

 هنالتارسللاكبيتالاملا»
 ند :سوبا صال لاهتالاو عرشتلاو ضاوت ل

 كشك النبمو 0
 ةئعطو نار خر خاردمح



 اذغب سيلوه ىذهلا ىم ايلا شيشحلاب
 ةئيدرلاءاوهالاو تاورشلالمآو أينما لهأ نيبدلا-ةغسو ىلاهت قا دتءلو تملا صاخلا
 ىلاصعتهللادنع مش مظعو مهردق نواعنالو ةيهلالاتارضاا نيت اس لازغنوعاربال مهاف
 ىوطقابب رغدوعيسوابي رغ اديجال الات ادوجولا ناطل .ةراشاب مياع نورطسمتلرب
 اروخاردنا راك ىدايسدرك ار فره هي ىم ملسوءءلعهللا ص هتف !لوسبر قد -ءابرغال
 هلة اياعتالو ةح م الىذلادابسلالاذود ايس داس لازغ(ىنعملا) جي راي زهتكشدرك
 سبح «نارخوناراكز ربار ىروخآ ظىم لام ليطمالا م سبأ دم ليطسا هلعج
 لشمال هيفدايسلا سبح اورغبلاب ول علبطسا (ىنلل) يناركسا نرجدر كوم
 هواو تن ركىوسر متثحوزاوهآ  ىرشمس نجلا فال >ءايقشالا نيبةلظلا سدح

 بره هتشحو نءليط ءالافىظلا (ىنعأ1) » 8

 درو + ىارماكهرخوواكرها مشاو تع اجتزاؤل ىو انيتريمحلا مادق عضو أ ةيشسمدايصلا
 نمذفأنيتلا لك أريج اورغبلا نمدحاو لكءاتشالاو ةعاجلا نم ( ىنعملا) يركشزارتشوخ
 ىم نينلا ىنعم :يرعلا فاكلا شماكور قبل ا ىنوعة.براغلا فاكلا عتضبوان ا ىركسلا
 ف ىلا دلوامأ (ينملا) « ورتفا :ىكدركو ودك اه وسب وسزا دبمر وهاك
 ىنسي ههجوتملي نتلارابغو ناد نمةراتوكئاىلانيفاج لم رغش ةراتريطسالا لاذ
 1 :ارونعتلا ناخد ن ممل . نكلنمتل لك لالي هضوج دش نمو اناغوج ناكولوأ
 اك :ةيسرافلا فاكلا تفي هكو ةيسو افلا فاكبل تف لول رطل ا ىفءاكتنا ىلع «ذع
 ىودجتلا ىدعةحوتغموةسرءاهناكولا هاكف ضمة علا فاكسلا عشبتل الادكو اضيأ ىنعج
 : ثاذكي) هك دنتشاكنا الرموجارتب و هع« دنف اذكيدو خدضاي ار كره
 ذب وفعلا كل: ناكمو لمت ىفه دش حءهوعضو نم لك( ىنعلا])اونط ىلع ( .اكنازا رعشو
 بولغلا باص أ دنمر ملأ ب اذع سنملا فالخ ةيصصاولات م عال نوللكء العلا هن باذعلاو
 (ىنعملا) جي ريتعمديوكت ىرذعاررسه هركا دهده .تاكتشكن السان ىم لالهو توم
 الغيل نا ده دهلا كلاذماللا«لءنامهلسانديسسلاةىتج
 : اذعار اروأ مهددوخ اشعة كب و وشم تذاالب ىلهتقراغم
 بالا نعامراخادب نيذمالىأ اباذع هتيطءالوأ هنلنثال(ىنعملا) يباسحزا
 هترقر ىعتمامى ضرع ىأ (دهد هلا ىرأال ام لات) ى اعت ةوق ىهو لفلا روس ةبآلاو
 (اديدش) ابيذعت (اباذع هنيذعأل) لاقاوةمشاطق هتيغل هرأ لف (نيبث اغلا نسناكمأ)

 (نيبمتاهل بىنئيلوأ) موقلح عطخ(هنتألو أ) سهلا ىف هيمرو هبنذو هشي رفنتإ
 | له ىلاو صفة ىف هذضوم هعجاوأ ىراضيبلا لاق نيل الج ىهتنا هرذع ىلع رهاط نيب ن اهرب

 ليسفعاا



 ندوب صخةرد ,دههعم ىإ ب ا ذعت[تسمادكن اهل ىم لاقتانالوموأن ديسراشأريسفتلا
 نأب ب اهقو هباذع ىأديدشلاباذعلا اذ تلقنا ظفبت د معمار( ىلا يدوخ سنجريغب
 ةمااودادخ" ةرسشاعسنوصسلا ى قيضأ خجاسشملا ضعبلاتاك هنجريغ عم صخقلا روكم

 رك د ءسنجلب ءةسن تحور غرس « رسب ىاىفا ذعر ردنا ندين »ا ىم ةسقلا ٠

 سنك اريل حور ريط ناك ذا باذعلا قتدبلا انهن متنأاضي ىداواب (ينعلا)
 م اهغادتا دقو ناغاز زادراد « !هغازويب ابطو تسلزابحورالى م لثلأ ىلاطبت م
 مس نمو نايرغلا نم حورلا سمت نايرغلا ةما جى نابر غون املا ولبس ورلا (ىنمما)
 ايمرددناجوالو ىوتمارمك اروج عزل مهعبط نمالسةواملأو امو

 ىأرازرازتيشبنابرغلا طسوفحورلا كلن (ىنملا) م راو زيسرهشب عرابي رومع
 شفار اهلها مسقتلا رايد ةدلب ىهوراو ريس دل فكم وبأ

 5 ةردقالامل أتم قد و مهرب ديف ضرحملا .ركم وبأو مهلنيد :
 :ةىثرعلا:ضوهىذلا ىلفلاىنالظلاندلا اذ_هىف تليح شر ءلارون نم

 ةريثك انام دخت نابرف هب رالاريمانعل ار ىلاءاهر امس ازاي ورلاةنوصدلا
 ةدلب ىف لاصلاركم فاك اهب ىسهذ ريت حجج تنم ىلع ىشع رخخت اللا دضأ م لكن و تسصا
 تياكمو» لاقوعلا اذنه ميتوتىلاوةيفانعثمتنا ىلا لهتبمع رمضتم مسهس و هو راوزيس
 ناجناماو تفركمب :ةفازديكتك اًرراو زيسر مثهكءاثمزراوخ دهم نأ طلسا
 قاذه يديرواب ىانركيولويدج نم شبت /رهت ير كم هدناما كن تفك دنتسطوخ
 مس وكم فاو راهقل عي جراو زيسةدلب ناو هءاش دع مز راو نا طلسةاكح ناس
 مكيطعأ مسهللاق كال _هلاو لمعلا نم ٠ مهحاورأ ىلءنامالا« تماوبلطغلأأ او برحلاب

 دحعدشإو ى م ةيدهل اني رط ىلع رحم وبأ هعسا ليسرب ىروشلس نيت اذانامالا
 ادهعراس(ىنملا) جي مابتري راوزيسلاتفرد « هاشمز را غلابلا
 راو. :دلب و لخلاتقوف ابهاذمز راوخن اطلس ردا مظم يهب يعم :رمهلا عل مشل عبصتللا

 قر دداقاشوب_ا را ىامرشل رو تالت ىو مما نال دل تارا مل
 أذملاو بارطضالابضفاورللاونأ مزراوخناطاسركسم (ىنعلا) يودع

 1 2 ا ما
 نشب درو ءدصمو ىونثم دمج اشمزراوختاطلسرو شلل عشاوتلاو
 نلئاقءروضح-ؤو همادق مظعتلا دوصتس اونأ (ىنعملا) يك تاب ش خلو نك شوكردنام
 ىوتثم انحاورأ ا.د بهدعب ةعاطلاودايقتالا نع انك انئاذ 1 ىف قاما لعجانامالا



 نفق

 كل مزالةل سو جارخ لك(ىنعلا) 0 ا ه تدباب هكى لسو جارخر هو
 تآامناجإ» ىمةفعاشتمان ا ءْشاَدب .ةيدهلاو جارها كيطعنىأ كل دادزيمسوم لكتامزلا لاذ

 يقي دمحم اولاتو (ىنعلا) يوك شايتئماىدنجاشبب م وعنريشى ا تسارن
 :نكسح قال اهانعم ةدودمملا ةزمهلا تشب نانا ىلع كبةسفّتال انحاورأ
 متنك قا امانأو انامز كشم نماهتجرخ أو أها ا مكتبهو امأ مكذنع مكحاورأ
 نوردقتالمهلءاشدحلان(ىعملا) هي شيب «ىركموبأ ميدي رابثات « شب وخ تاج نمزا
 ازاوانركب وبا مانو ىءىروض> ىلاركبب ننال مكنا مادام كافل نمالخ لع

 مكدلب نمركي قاب ى ملا تا مادام (ىنسلا) 0 ن

 كوج مهن أت موردب ف ى+ حلا نع نورفان مأ نأ نما ةده هب
 سر عبار شما دينا نما (ىنملا) ي«كو#فمهفوناتسساجارخيف

 يلامثهتانالؤيلبلا ىلا اذا 2. 2 مكتمل يف الراجارخ
 مل أ باذذسه مهلو مكن يالو مل رظن الون
 دمي( ىنلا) «ءاوغ دركي ىروخنج

 أود 0 ل
 |راوزيسةدلب ف دوي ىمهنال(ىنعملا) يب راتكزتج را ثلشأل ىولكأي هب راو زيسر دئاركلإ
 انءر خو أراب ىوج ىف ساير دمو نجح دن ىموأد واالوأرك وأ
 ىلء ةمالع“ لي ىف ركب ىفاب ىف موق نمر اذا | ذك الو. م ءاملا ىف ىئرملا
 ٠ نافمىاتذكو رز زاد بات درو ىوتش» ةجرلا» ام فاشتوكر ضنا نءاشيوجر
 مهللاقر مههذ نع ههجو رود تاطل لا مون مه امل (ىنلا ل ميناغمرا اركب وبا مدير ايمان
 دهو:اغمرا كتم بةأالرك ,كبئإأب , ىم اب تأت المكسن اما دامرافك اي

 .بيناربج مسسور ايات «
 نذلان ا 0 ا اع ا

 باذع مها كئلوأ ب ىدتفاولو اي هذ ضرالا«لم مهد-أ نم لبغي نلنراغكمهراونانو اورغ
 يناميي رك« نويزتكا ىف دوم ىرانانإ ىوثملاناذهاو (نيرصان نم مسهلامو ملأ
 قامت قأنال كنا مادام هوس ب ةرامالا سمغنلا بولغماب (ىعملا) م نوكياردهشوت
 ىلع دعما دما تقلا سولو هرهت سووتتال ص الخ لاو قدسا !ءدسبعنو ةدصبلاب
 .ايةلاو ليكن !ةيتضلاءا 1٠ نوكسو ةيسرافلاءابلا عشب ىاميب كا
 ,لو هعضاومعيج ف تدعو دصسلا تربعاذا عي يدلاودعسقملا

 ةلدوكت بست



 مم

 دصسملا ف دوعذلا نم ةدئانشانوكب الىلامثهرماو ألق فاو ملم مردصي لوتادابعلاو
 ماقمموقتاجأ نطو هبلم بجتالىتلاتادابعلا ىلع بملاواذاةالصلا كرانل ضي رعتاذهو
 هولباقوهبرمأ امماونأ قب .ىه حن نم ضف ورلا نم باط ءاشد ممن أ ةب سا :مةالصلا
 لقي روما شن ناطل لارمأن 5 ةرملوأ نمركب نأ تايتاناوظت يلو تامد اوابادهلاب
 تنأمالاب تأت أو نيعك ارلا عماو هكرار ىلا عت»مأ املاا ذك
 دئتطكلا ناي ل ىعردلاو دعقلا عضوا /ةببجلا عضر لمع دعس نافةرامالا سفنما برلغم
 انهماشد# نم ضفاورلا عمسالل (ينمملا م تساك كر ءركم وب ءاربو نيرذلاك تسارو بحزا
 ىقنيلئاقلاعلاونيعلا بناج نع 5 ,رزغلاو ناعما ىأ ملام د نب ماو ,رانأ للا مالكملا
 دئتف ا: كيش هسوزو رعسدعب او ىع ركيىبأب ىهملا نيأراوزيسة داب ىهو ةنارخلا هذه
 ا اودجو لايلثالثو ماي نال آو ةةواوعسنا دعب (ىعملا يي دتتفاب ىرازثك رك واثلي

 خر ربل دنوخ «ضرمزا  دئامودورذكهرإو ىع افيهضواضي صركمابأ ىعسم زادنادت
 ةدلبلا كل:ىف هنركيركي أن ىهسملالاذر ارم ىأركهرراوزب

 :هياذأ ىذلاوأ ضي راد اغلا ضر ا ىرهوجلا لاق هدخو هور
 هبارخه-ثوكىيردفاثاارأ طشأ سن ولا ياذم سنا تالسخ

 «بارخ ىبنكى يردوا دوب هذفخ ف كوسم ولأ أل ةبارخ نكر ل هو دحو ىأ ض رمربأ
 ,ىفائانناكركيوبأ ةللدوإىعلأ) باتش

 .؟دهاوخ زكى دهصو تاكو لا كر
 كيش ديدي دينو هرأرال بارخت

 2 لأ هاون
 ! نمنرغيس كلجأ نءاتت دلب لهأ نال لبا اط ناطل#ا ناف مةو (ىنعلا)
 /1)  ىتفر دسم دوخه اربدو» .ه«ىدقماب ىدبعابرل ىكاتغك ع اولاقام
 'دنيردنا و ىوتشم ىطو رهر ىدو هغمىلا قب رط ىفانأ تبهذل مدةمر أ لجرملا
 قدعلاةدلب و رقم تيقباساو (ىسعملا] ) «ىهدنارىناتسسودرجتىوس « ىدذنام
 نيمززاركم وباداو دنتشا ارذان ا ثكمدرم هناعإلي وشم ءاقدسالاةدلب بناط تبهذاو
 دعب توراتلااو ماى ناشكمدرم جولاومافا هفعضاوا و هوأإ اراد( ىنعاا) 6 تشاد
 مامر رارخ ىوسإلل ىم مهناك !ىله هوعشرو ضرالا ن ةرركوبأ كاذوءيقهوعشرام
 ناطاس ناب نولالاهبدن“مت عضال دانت بانك شدلدب .ثكىو ناثكتالا.حا
 هذه نمةصااوهدها.ثيو ةمالعركم ىفأ نم عز دا ارخناطلسىري ئ-هوبصسو عزراوخ
 (ىهلا) يي قضمتو تسمياض ردنا« ندرموناهج ني اتساراوزبسؤف ىم ةسقلا
 ىأن ثعو ئاضا,ندلا لام ىأ اعلا اذه مق اقوى قال جر وراو زيسة دابايثدلا هذه



 الركب أب ىعسلا نا كدر اي ءاالو هر دال

 ادا (ينلا) ) هيلياذموننيزادهاوخىمهلد « ليلج نازي
 3 !موب) ىلا 6 ذل مولا نم بلطي ىلاه7قفحاو لولخلا
 4ك 0 اذاوغتبافو مكريوصأى او ظلال تفك ىو يلس بله هللا أ نمالا

 مكامعأو كب ولة ىلارأ .اظذب لب مكسا اومأو مكرو هى ار ظن الهظلا نا ثيردأحا ظفلو(ىنعلا)

 هللا ىلإ امكدشربل مكملاوحأو مكس دن باقل بح اساوبا ان الار طاف لاةاذواو

 بح اسز نمل ىوثم لوقب هاك الهو لب قأان بولخباهعأ اؤيوكستو ىلاعت
 أرظنأ باقا!بحاسةود نمانأ (ىنملا] 6 رز راثياو هدم شن

 تاعاطلا ةدصملا شم ا بي الو دصعلا شق: بيس راظنأالو ديلا

 هللاوةره ا نورقلا ناس الاراشب الإ دارأو صالخالاو قددسلا
 لدلهأإ

 ترتد ساذلا نظلا اذهلجالو فلسا

 تافمتناكولودوص.لاوءانطسل او 5

 تراثا! صالخالا ىلارظب زباهرهاوا الياوموةنلارل ,لظاال ىلاعت هللا نكل ودم

 تايلقالابه-نوكس»ب ىذلا بلغلاو هلال |ءاظلل ايس نو كي ال شنلا درهم نافاسما

 مهعاصلل :لمعتالو مهني رت لش دغال لنا مادامو لماكلا كولا دوو سن
 .اوجديمذهرك لدول ى م ةيلملا مهرااتتا

 جاو 1داىذلاباةااوها

 تحاه ىث

 !ثيدحلا ىف ىلع:
 ءو ع رولا قناا قتلا

 اثودحلاىأ اهزيربلتاذك (ىدعلا) جر + ىركب وبار ارو زعس "6 ركملدارا غير

 اراو مس قاخنب دج وير ذانركمايأر ار او ريس دلي ف باطتال
 ةرورغلالا مسهلاكب الو مهر امي الو ماسباةبحاصاب يادلا قاخ نيب

 قارفتسالا ةبترل لصيإىذلا باقل سانا! با ةايدارأو

 سالب (ىعلا) دوب رطات ثوب ششردوزا ف ح « دوشوورشش
 دنا كره ىوشم تلا تاوملاىفارطانهثمنوكيىلاءأقملاوتسهسجوأتاذة [رم

 تاهجلا فسم لك( ىنهلا) هب رظن حو اهطساو ش دنكسن و زغمدرادتوجشش

 تلا



 ا اهنمةمح 0 :نحلاوه 7 0
 مهل ىلولاو بل املاك اين فا ىف ناكن م ةلبج ىنعي ىلولا ةطساودجوتإلاذا هيلاهلار ظن الايندملا
 ةلزتعوه ىذلا بلم! ةط اوبال م..ملا ةبت مى ناكر ظني الو بلقلل ىلاعت هتلارظنبو بلف
 | نم ناك لواياعرلاك هلملاعلا لجو هللا ةفيلخ ناك اذهلو .هنالا هدايعل هلل ذا

 م دن سد كايومه زك لوبقرو و دنكوا ىاب زادردنكرك ىو ٍ
 هيأ هلبقناو بالغلا بح اسر جالالا» ريال هبابنءا دا ةروأ دحأ اعدم ارنا (ىنعلا)
 رانموش مل «لاؤيوحار ىكده دوز فاطم هايبسوادتسيلفلابحاسنوكي
 كل[ !تنقابو بلغلا بح اس ةطساواالب الاؤي دال هللا ىطعيال (يىنعملا) لاسر بحام
 اروا شفكز او ه ده شنسدفكربار تبهوم و ىو ةمالا لا بولا بحاس ةبتوم نع
 نموهحورديفك ى عاسحالاو ةيهولا عضيىلامتهاو (ىئعلا) يدهدناموحرم
 مسقم بلقل بح اصح وردي نوكستف نيجاتلا نيموحرسلإ ةسيهوملا اعتدت ىطعن فك
 (ىنعلا) يي لاكرب هةنركحو نوح تسهم لآ هتاار لكئايردشفك ا يط ىع قازرالا
 لكلا رصعو ةبفيك الو فيك الس ماو دلاون ياكل هجو ىلع لستم هحور فكي لكلاب نان
 دثاب فيكت نفك ه مالكسس هك هك إسنا ىو قبذملا هناسحاومئ اطمرعع
 هيلا سصدالو مالكلاورب رقتلا يف ءيدالْلآّسن روك ذلملا لاصنالاو(ىعملا) يمالسلاو
 2 دترسن ملاذا نايبلاو فصولا نه حرا ةبياجو رةلاح هنالراسدالا كر دنالو لعلا

 افلا بح اس ةطساورمشا 1تاآتلكا ذاع مالمفاو انلكنر اغيلكت نوكم#
 ىم انالوموانديسال لو :امممسات ىلاعت هللا دثع ةردقالت يعل !ناسناةب

 كنأولرىنغاب (ىنعملا) يىنعمىاراسإ لددي وكي حو تف ىاىراسر زلاوح ايحدم)
 كنرخآل ثلرا دنت لو نيك اسملاو*افعضل ىلع اهب تةدصتو به" *

 ينم تنأنما, ملم تاق بخاسىأ ملس بلش ىِجدِل لوغو ىلاعت كلا اهل
 لاقاندنع كلعفني املس ايلف هتكرب كب قاسنل هب هرم يل بلف بح اس ل صح ىأ

 بلغلا بح اسوهّنملالويقم :يلس بلش هق 'قأنم .الا نوني الوبلام عفن

 © مضار عدو ضرعموتزرو» مشايمل»تيضارقزرك لو ىب راشأيلا
 تاوالنع ضار اضيأ نأ نيغل انا هىذلا بلغل !بحاسئلنع ىشرنأن(ىنعلا)
 ىارآ اروا هن «مركشب  >ناردورد مركننإو ىمضرعمانا اضيأ ل ثم ضرعمالك
 ئجىورايبلقلاآلاذارا ظنآلبْك ملا ىأ كليفر .ظنأ الق الوغبو (ىنعلا) م عردربناج

 يفالاعئبج نما ظئاوه ملا بلقلاو نمحرلا شرع نمؤملا بلقت ال ىناب اة



 (ةنهلا

 ةطخاو ةيشفن الها. يلم هللا ادع امركسف نع نوصملاو هللاىكو-تارودكنمؤاصلاو
 اونا يع للاب اذ ع نم هبوحنت يل ب1 للاسفل لجل ةتلفلابحانس

 عمو ه ناك ف بك (ىنسعملا) هي نانج شاد ناردأم ىابريزه نانج نم م
 هئحإ رث ةكرعب رصغنا هل ةعاذطلاو داقنالاب كبلعف ضار اركلتعانأنامضار؛

 ها لس لو-رلا لومتلرظنتْلا لماكسلا ىلولا لاذ نوكسلا ب
 سكنا كاشخ ىا هت سوا قلخ لدار نايوردامإل ىع تاهمالا مادنأ
 نما العب م ديما !ديعسأب لس بالاومالا (ىنعللا)

 هلا ث يح نم مسجورشق ادعامو حووو بلق لماكسلا ىلولا نان مس + !نمح ورلازي ورسمت
 تغةنحلاومأ راؤنالاو فراعملاورارسالاو مول هلار دس هنا تح نمو با ملصمو " بم
 تزيمو هللا ثلر دفاذا كنانرمعوركمىأل نيرم هلاك بالا ىلع مالا تاع اغا

 | تسري تديوكمم وشي م درو[ ل دن وكي ون ىم هربغ نمىلولا تزع 8
 7 برابادغلوقت (ىنعللا) ميرتقاملد
 ةرادمر ل اعل ا زك نوكي بلغن ىنتج بولغتلا
 باقلا كاذب ىثج(ىنعملا) مب تمدانابٍناتيلا ناب هتسملام بطتكروكىلدنآ 9
 ماظءالاحورلاجوركو ةيناوبح اجور اج .ورك لها هتلا عبجو ملا ءلل بط قوه ىذا
 سيهلاالا ىلتلاوهظمو تاذلابوالؤأ ىمهلالاقيخلاَرهظما وهن تفولا ىدآ .ىلالا قتلو
 دحلان عجر اخ فرش ىلاصت هما ىلا زرجاولا باتل! نأ, دارأزتيرعلابو اين هنراق نم بولغل
 هللا ىو -امتومني الو ةيملالا تاسفنل ارهظم نركب الت دارت حت لسخ دي ملءادعام نا مادامرأ
 «رظتنم !وادن اطلس آت .هو رو رؤوري ل دتكىاربزا زا ىع ملسلا بلقلا ىلالسيالو
 اهقلاغو بولعلا لا ذناطلسن[حالاوربلاو راؤبالابكولمملا بلعلا لاذ لجالو (ىنمملا)
 روس ىلارأ اظن الما ناىوف ىلءىبدصااركم ىباكمدابع نم دبعروهظلرظننم ىأر ظننم
 قالخالا نع قالا يللا بلقلاركي ىنأبدارأن مكمل اسعأو مكيولف ىو ارمأو
 نآو راوزيسرداهرودىدركب وتو ىونشم ىلاعتهتلا ماوالضفارلا ىد ارئابو ةمعذملا
 نامزالا نماريثكرو دنت ثكولو يللا بلقلا بل اطابض(ىنعملا )6 رابتعاز ىلايث اهلد نان > ا
 ٌبرطضتاذولراذكعابلا || ةهج نم نشب ا دلي
 بلغ !بح اسنالراو زيسة داب فركب بأن ادجو ىلع نور دشبالضذارإ ,ررانأا مأنتو
 :نا كونا ىس هتف سرى ناج.ديسوبوهد مب د سل ىم لخأ ليل يلق ايندلا ف
 ىو الئاق بناملا الانف هبح اسن جوا قرن هعضتامو رو لبو باذايلق دحدعن (ىنلا)
 ناطلساب (ىتسصلا ميرارزيسردنادوينلهنيزا م رارهق اا مدرؤ ال دك اذ

 كندا



 ىوولابىلابلف كبرت مدفت ندي راو زمس: دام ىف هتمىلعأ دحوبالو نركبالبلغنا

 العلاتاذباببناسإ هيح !-نوكستو ثدبلا حول لءهعضت تاماين لاب هئالثبإب و سوهلاو
 نياتدبوك ؤ ىو "أ الو اين دمار او زيسهلا ىف هش ىلعا نركبالاباقتبل طالئاق

 ةزعلا بحاس ل لوغب(ىنهلا) هب ىروآ اجنيدبهدرملددكو ىرجى اتا هاغروك
 هلوق فر تبم بلغ انه ىلا أت ىتح نايمعلتيباذ_ه قر ءروضح بدالا ليلةايو*ىرجا
 |رواسور ىرنثم نا.هءلانبب سيل زءروضح ىاىراكنا ماهطنساتسا ةناغروك
 نبا, لوبن بلا لإ بهذا (ىنعلا) هي تسرزا توكراو زيس ناماءا ررخ ءاشوكى د تك
 ماعنامانال هقاقالغ أب اوملخت انبيبح لوةلرظنتملا انةالخأ.قلقلا باقلا الاذب حو
 ناوك الا تارو دكنماهلسايةاسايلق لب رلمدق نسعي ىلا عت هثمتوكلاو ايناف اراو زعس
 فوض ولم تلقوا هوهوا يت لاب ىف دة باق نابل بالا نان ىلاعت هر هت نم ومختلا
 نركلاي دارأف مب ركنا كب ربانحلاقئالدوكيل ميلا باذاابهيدبتب كيلعف ىلاعتهلل
 هكنازو دونا تاهجنيزلدتكيوك 9 ىء بلقلابحاصدوبوراوزمس هبا
 ةلطلا نال خم بندا ءذهف بلغلا لاذ لوغت كاك (ىنعلا) مي دوبناةضايضا,تماملا
 نمةبح اصموانراقمايندلا ةملطر فاك ْؤ بتبالو ناهمعالدا دضلاو نا دضءايضلا عم

 هذه راكسنالا ء+و ىلع مهح اسباب دلال مجأ بولو ىللاعت هللاراؤأباةرغت 5
 مهمرت>او الزأ مهعدصسا م ماقالت[ نام كالانغمالا مهدي زتالو مهديفتال ةبسلا

 رضتفكبلن روني مهنية كرب لاحت اعل او مب
 ار عب طراوزيسو تلازورزا لدنك ىنمتد و ىو مهفالتت اهنامو ايندلا ةبحم ةملط نم
 عيبطلاىذل لزالا تاريم يللا بلقلا باس لازةرادع (ىعلا) «تسيئاربم

 ميلسلا بلغلا نال ملسلا بلقلاعم دال اذسملو ضفاورلاب ةءولمملا راو زم-كوه ىذلا
 هول ملا بلغلاو ةيهلالا فراعملاو رارسالاب ءولمملزالاف ىاعتهللا نم ةيطع

 عميطاا,ةغل اخ ام ميو ةين املا طوطلاو ةينافنل اراكسف الاوةيناطبشلا سواسولاب
 هكذا هام لاقاذهاو ملسلاباقلا نع دبعب ىنثءلا نم مورو هف عسطللاهناتناكنذ
 هراطءاوهىألا لاذوإ ىنعملا) غادسنجانرب سنا: نديده غازر مئاسيندو تسزابوا

 ىزابلكءراطم ماكان ان الا انك ايندلا بارغت دليل هتمل اخعوهتوادعىنعملا لاهل لاع

 ىلع سةملاريغةؤر ىفاثلارطا ىف اتا ءاو ةغيلا لك ؟بارغلاك اينالالهأو لاع

 دنكروإل ىم ليسا! ىلا سخلاو ماعشنالا ةلع ةبسنملانال لأ بانعىأ غادسنجلا
 ةرمز اينالا لهأ ل ءقتاو (ىنسعلا) هي دنكيمقافترا تلامس ازودنكس قافن ىرت

 | لجالو مهتمزنم وهالو مم: نم سيل هال ناغنلاهجو ىلع !مولعغب ةعالمهنالهأ



 دنكم كم صاناك ان م زانرج زا هن ىرآدنكبمط ىم ةذغا واق غترا نولعقي لا مسالا
 نكلاهضاونوةمفقا موةمبالم ةرخآلا لهأ عماسندلا لها لعشب مث (ىنعملا) هب زارد عمن
 باقلا بح اسوهو ممانلان أ لجالا نولعفي لب لوبغلاو عضاوتل ا ىأز يتلا لجالاهتواعننالا
 غازيا هكئازإو ىو هتعديعبلا هيلع ليوطلا ممنلا رسمقي لماكبلا ىفولا يللا
 (ىنعملا) وشب وتدرادركمتارازه دص ه وجرادمع
 يد فولأ ةئامل_ءابندلا لهأ نما باقلا بحا سوه ةسنلاا
 تآديربا رك ف ىم عرش ةفل اهم ةفهاضتم لاعفأ ىلا هقو-تهوسلابةرامأ سفن بحاص
 لكلا بولقلا باصتأ لبقولر(ىنه لا) يي ديغتمق دس نيع شن س 9
 »« فو رك ابل دبحاسنآ هكئاز إف ىم ديفتسملاق دصنيم قدس ناكلوامتلهةاضأ
 رفلاو ٌركلابوهىذلا باقلابحاس لاذنال (ىنعملا) ب رخبويعمامرازأب رده
 بحاسةروص قوه ىذملا نكن ا ىعب ابويعمارا مح انئلماعءىف راسةمظعلاوةكوشلاو
 و زتلاو قافنلا نم اجنارٌو_زملا4 امتمو هفاغن لماكسل ا دشرملا لبقول فيطلا .اطبلمتلا
 فاللا لاك يلارظنولو هشتردسجولو ديغتسملا ديرما بلاطلا زن ءريو رو هقاضن ناكتلو

 راس ةكوشلا فوهىذف!بلغلا بحاس نال ايتو هتانيإطل لا دنع لبخ بيد 1
 نملك ةايملا «اكل ماكل !بلغلا بح اسنالف اهشتتلو لويعلاراجل !انتالم امم ىف اخ

 هى اوج لدبح اصإل ىوتنم نكل هتسآ لَه بورعلا نم هبفام عمعبل أمل ١
 بلقلا بح اس بلطاح و رالب نكت نا (يتكإ] 57 ةيك كد ركو ش لد سنج هن ناج
 «ارن مدبآشوخوا قرزدكت 1 لف ىوتشم :ةيفحلا ناطلسدض نكت منا بلغلا سذج نكو
 سيلو كيلو كاذاتسح كلءركمقأبىذلا كاذو (ىنعلا) باد صام ىفتسن فوت
 تلون عبط شيب« تسب زون عبط ووخربو | هكر هو ىو ىلا-ءتهنلا صاوخ نم
 وذو ىو كعبطمادقوهف كعب ىلع ناكر يح نءلكو (ىنعلا) «تسيبتو
 بح اسف طل تاسالا ةثالثل اذه لب ةىذلاتيبلا ىف تاءاذا لوغي هرارس أ, ىلاعتهللا
 الو و رالب نكتؤ نا هسجوب نكمل ةبانعل او ةةقشلا نم ةبثرم”ىأ ىف لماكسلا ىلولا بلغلا
 قيل ناطاسد_ض نكت نا الماك ادم با اناةرعو حو رشا ناكناىأ تانرع
 ةةفارموةقب رطل عش١ايربتاف مهف اسوأب فهئاو مولا فج نك ةميرطلا الولملاغل اختو
 :لمسوالو .ةمال دنع هلم نوكيو اتالم ةنل أب برعشملاو جازملا ف بلاطاي ال
 اهئادابه صارم“ ءايلوالاتأشنا لعن لوزماكى دنغمو لاس فول زف
 سنلاتايهتثم نم غار لاواين ٠١ كرثو تاضاي رلا ىفهبيغرتو سوهلاوىرهلا نع هسينو

 | نكلوايهمهلببدأنلاف فلام ادافةينابرلامماوالا عيج لوبقوةيرشبلا تا



 قفا
 ةبن سم ىف ىأل ضاف ىنكو لماكى و عبط دئعوهف كحا م له ىشمو كعبط فلاخعالىذلا

 ةروصلاو مسرلا ىف دايس تاماركسلا نعلاخرثأ*ايبخالا مولع نمهسيف سبل

 تنك اذه تلععا ذات اب ملا كلم ادستءدو د موهف هعبت نم س انس
 دوش تبوجربع شوخ مامن آو هدو ؛تبوباترا ذكمأو هور و ىمهغلا ىلا لوسولا بلاط
 نوكيوفامحر عب ركل نوكيىتحا مهم غرفاىأسوهلاوىوهلا كرئاوسهذا (ىنملا)
 دسك ر يثعلا كبل دنعو دسم ةبنا الايك غام دذالريبعلا بل اط نك مم

 اردعتالو أم. عمدتتالو ةيناسحرلا تاسهئنل | نمرثأ ا
 م لاقاذهلو ةبهلالاتاسفنلاو ةيناجحرلا ئاورلا كاز سصأ ىوهل ا ٠

 فصو(فاراوه) مي تسد ساكت زغم شي رينمو ل شم «تسدسافتفامد ىف اراوهزا»

 ةيناسفنلاهاوهالابصم نم (ىنعملا) ىوهلا بص-ىنممةيردصلل هرختك ىف ءايلاو بكرت
  نضم ىبادرا ديدح ف ىونشم دساكربنعل اوك لا كغامد دنم ببسل !اذله نمو دانك غامد

 كمالةيملالارارسالاو ةبنايرلافراعملاءذه(ىنعملا هباتاجرختار دما دزيركى هام ىو هاو
 داوبو اين.هارخ آلايدارأف الحالم سنا فال نمرغب لبطسالا ىفاثلازغو اد>الوةب اس

 هيا يلاذه دارت روق ةصقةيشن لؤملا عن لادنع لوبا حلا سلا لازغلا
 هر خ ليطصار دوب 3 ثردوب/ بق وخر اناا هزورإ» ىم ريما لبط ءاولازغا ١

 ىايذعمناكةفيطل ا وءاوررة:تحمترسعذلا ىتنل لازغلا لاذ مانأ نم مكصم (ىنعلا)

 .نز يههام نوج ع زيد براتسعإط ىوشم ملالا باذدعلاب ريما ليطسا
 لاذ ناكى عب يلا ف تول ثم حَرملاهلاَح قبر طضم (ىنعلا) يذلشبو

 لما رطضمواب ذعم اينده ا لبطصا ىفربتما ديامِم مه نيالا اينالالهأ نيب حلاسلالا

 5 امدعل ةة- ىفانأك اذار عبلاوثلسملا لثمو *املا نه دعن نيح عزنلا ىف تودللا
 كاملا ةبانم وهفةيكسمةبرثعملا هٌحاوفو ةغيطل هُحاور ىذلا لاك حاصلا ل جرلا ىارثلا

 ىو ملاعلا مومالكب بذعي فيك ظن ةقلسا لكش لحم ىفاسبحاذارعبلا ةءاثمابنالالهأو

 |رام(ندملا) هك شومخ ناريمو درادن اها ثعمبط «شوحول ابى ا نأه 5
 شوحولا أ اب ظفبتو عم لازغل اىلع ةرخمسلا هجو ىلءرخس راسل لات لاز غلا برطضاا

 ءاهفس احا كهو بدأ الب رحت الوأك أش نك *ا سمالاو نيطالسنلا عسب ل لازغلا كاسم

 نازرا تسدروآر هوك « دورزجزكى دزرطمشر كد نآوإل ىوتثم ىلاهت هللا لهأ عمايندلا
 دنهلارجى أ دملاورزجلا نملاتنأبارضسمت برشرخآلار اهلا كلاذو (ىسعلا] ع دهدك

 ىلا دئهلارح ةةساذهو هعوجردلاو ءاملا باهذوهرز!او اسير بطعن ىتمره

 ءاشريرسرب « كزاننياابكىتنكىرخ» ناوي ىونشم اينما ليطصاىف لاز



 (ةقفلا
 اةكتم نك هللة ةفاطللاو لالدلاا ذهل دمى لاقرخآلارامملا كاذو(ىنعملا) ب« كتموكوشا
 اروهآ توعد مسرب سا :ا.هندروخزو همت دشىرخنآ »ف ىمداطل لارب رس ىلع
 دعبهالثمالا٠اديولباكأ .:ةراس كالا ةرثكب دس رابجلا الاذو (ىعلا) ياونع
 هكرادرك ينج رسال ملعاو نيتلا لك أ ىلا يجو لضة: لازغال لاق ةوعدلا مسرب
 ىأاذكمسأر فر ةوعدلا زال ىأر ا ىنلا كات خد .تسينمااهمشا هنالف ىاورف
 لكالل اهتشاىلسيلرامح اي ىأ نالذاي بهذا هلام ناساب هلاقو ةرعدلا لوبق مدعب ةراشأ
 ىزانهكم ادى تفك الو ىونشم عشة دا ,ز نملك الا ىلعر دامب ت-!ىأ ناوتا:برشلاو
 الالدلمغتئلنا لعا لازغلاراسملا لاف (ىنسعملا) يي ىكيمىزارتحا سومانزاب ينكيم
 ىوتثم راعلا نءالا شل اذهناك امو انعزرترافولا .انلاكلع نموأ انمازرهتو

 تاكر(يعلا) م ماهدوسآاهضدزلالزر دو ماوه كرار بم فب !نءو ىوتشماداسنو
 لالز فو ةريثك اهروبط ىنلاتاو رضلخاو تاشؤرلاوأللراز غرم سدنأو فيلأ ىديس لوف
 ىونثمسانلا ماوعلهنم بيسنالىذفا ىناسورلآَن وذل اب 1خراقو لاخلا نح ضايرلا
 انامرناو (ىتملا) يي باطن م عم بطون ايمردارامثخادئااشنرك
 ليطسا ىلا ىئبحمل بةىأ باطتسملا عمبطل او ةداعلا كل: به دن ىتءباذهلا ف ىولالااضعلا
 نكساوةءساوهننا ضرأو ىضارألا ىف برلا فيل أ تنك ايندلا
 ىضم مويكى دنع هتان« اي'فرو هتيىمو نأ لايت لا هذه تيلثيا الف ةيلاعلا بئاراا
 قتنكناو (ىعلا) ميمون ءددركم مساس ءلروه وش كورادك ع شك ادكرك لى ع
 ديدجانأ ن كل اغيتعىساسبل نآكتاوالث اس ىأ ءجولارم مة نوكأ ىئءاريسقث ةروصلا
 هزمت هريس ل .ةسودلالال ىمر غلا روسن لرزت الهلا لهأ ةيناحور تاير اهشاا هو بلغل ١
 اشي أ كاحرلاو وئام ثااو لبنسلا (ىنعملا هي ماءدرو+ترغنوزاننارازهاب#
 ترورف اب رممحاي املا تاسلب وأ لالا ن الب ين لا له أل تولو ةي هلا له نعي الد
 حور نوكست ىمانر ىءاسبل تاكتاو الث اسنوك-] ينماريقف ةروصلا ىف تنكنأ اين دلا عام

 مغ زاك ةع انعم ا تاذ مهلك م نم با ة-الاو مانالار مج ب راعشا !ذلهو نيبلام
 مق ازكتنكن اوت ب ىب رغرد .٠ فالفالنزىفالىركتنك 9 ىم بلغلاىغ
 ةءرفأ ام لازغلا نم عمم[ راها (ىنعملا)
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 ةقذلا]
 (ىدملا(دجن ىريشعو دوعرب تنم« دهدبم ىهاوكدوخ مذا تغكأ و منكم ءيفةدئافالةريثك|

 ةةمرمتعلاو دوعل | ىلسع عضآ ,قرسو وق ةمص ىلع دوش قرسز اهلل لاق عمسام لارغلا وعامل

 رخره ماشمسيحا سدو: شكار ناك يل إل ىم مهتاما نمر ها مهتدس هللا لهأ نب اراعشا

 قامورلا ماعتتسالا بح !س اوعهس ع مسن نمل ذل نكل( ىندملا) يي مارح دشن[ تيري نيكرمم

 ةظارنال ءارح نيقرسلاو لبزلا ماما ىلع لوب غار اهلا ىلءوهو نارك الا قر نمقوتعملا
 اذكل هت ىفك ملا عمنيقرسلا عج قيلبالاكو اسال لهأ لم مارح ىهو ةيناسحر ةههفن قرسا
 مكه ظرعنوجلشمو قب رطربدب و بر خزيكر خو ىممارحا بن لا بح عمدللا بج عممج
 لم ضرمأ فيك ب راع ىلع ىه ينلاراسجلا ةاجغممشب راسم ىندعلا) برن

 | مهله تضرع ناريس ا ةباممب مهنيذلاابندف!لهأ ىنسعب هظرعأ ال ىأ ثمل اقرأ

 ةلرغعوه ىذا اريدها عام نوم“: واونع نوضرعي ةيربتعلاا ةيهلالا مول هلاو ةيكسملا فراسعملا

 يبي رفايندلا ىف مالسالا مرو بيتم لورنآت فك نيارعؤظى م راما ةسادغ

 : الوسرلا لاذ لاتصو هانا اذه «لجج الو (ىنعملا)

 شناشيو هكئازووىم ءايرغال فوطفابي رغدوعبسوابي رغمالسالا أ ديمدقتملا خ رسسلا ىف
 هيلع هلل ىف لوسرلا نال (ىتعلا) مهل المش ناذأب هجرك ه دئمرىىوزا معا

 في رشلا ءر دلو نوكران و نوضون وَ يأ لو فان هنم هوان رغأ ا السلا ءادنثبا فاسو

 ىونثم :ةواغم هلال تانوكسملا هلو ةبح امم ةكت الملا عمن ب رشلاءناذ تناكو لو نوءيضم

 افلا ىأرولو (ىنملا) م ماشم ناد ا ىئوزإلبل و .مانا دن سنجار شت روسو
 ىأ ةشارلا كلن هنم نو د النكت رع الفنار و سلا ىف .ءمسهاةغبرششلا هتر رس

 ران رود و راكش من تابمردىرب ثر عه إو ىع مهدنعو هذ هأث ولع موذ ىف ءنوردتيال
 . 1 ,ةبلا سن طسو ىف عيبس للم (ىنعملا] يب راكمارغ قر

 ةروس ف ازناكر و *ابلوالاو*ابننالا ى»ب تضل او قراخاو رفح ا ىنعم ردصملا ثديواك مواك
 ةوقمسمل ةيناسورلارابتعابمسخال ممئئزهتسنالو ميف نعطنالو مومهاختالن كسل عسبللا

 ءالعلاو نيا سرملاوءامبنالا نم يلا بلغتل بح اسللاقهللا ناءّدءلاوذ لا نعةدئازإ

 كناهآ نمو كر ل رن .ىنلخ ىلا فا غصب ج رخأ ىدبع نيمركمملا*ايلوالاو نيلماسعلا
 هك« ركب واكل رثىواكب رو و ىو ثم ونعاط أ ثلعاطأ ن

 !نكمي ارسكب ( وكم) هلوةورعبلا مما نيرطشلا ف (داك) ظفاو
 | ىني عبس هعبط ىذلا كاذ أ وم هرب نالندبل اةرهب كرات نك هفرختناو(ىنعملا)

 'ةرق باصصأ مه ىلا عتهقا نم مهب رفارمشنلا ةروصر واكو لو ءاسيلوالاو ءايبنالا



 (ةقدفا
 عمبط» ىرشم بامن ىننوكللهيهججو ”ىأب تلقتاتى لكلا در ررشلكلررق بدالا ثأسأ اذا مهم كاررسخال رجلا ف رفبلا لمت مدام كنان مهرذح انالنوكسل ع روغلا ىلع متهما
 ندوهنف كفن ناويح نمهعلميىفاوبملا عبط .رثلباةىأ دل رسنماهجرضطاه أنعم نيل اريك تناك او نيس فب ترم ظل نا له كركفو كسأرنماهجرخع امتريسوا ةيرقبلاعببط (ىنعلا) هي دنكريتاويحز ىناويحىوخ_ه داك نو ريب ترسزا ىواك
 !بلطنال اروزسمةيرغبلا عبط نكست تاو مظعأر يسك!ء اسيل الاو ءايتنال ار ظن نالاعبس فيطالا هرظنو في رشلا ةروشح ل نوكساردب ثنك نا (ىنسعملا] 4 رخم ىزي ىثوخ ىوأكابؤنرك * وا دزنئدركريش ىنابواك وف ىوشم سولو + .تاورلعا
 يس نواك أين اهم تار قن عميس ىرأ ىفارج لمآ مهلب ماعنالكهئلوأ ىلاصت هلوذ
 9 د ىلا مت ىا د اررغال تاراكت آف الي
 ارد تالا, نارك ادنروخ اهتشاب
 ,وس ىف ىلاعت
 ل1 كل: نا يح عابسلاةةصن

 ىلامتهئلا اهتلخ فاشل تارغبلا كاد
 عيبسلا ةبرشنل تامل نامملا:نامسلا د نقع اذ يندم ىلارظن |ثنأ نكسا مولا 1 [رم ىف اهاباهورأولو * !مشالاب فاهتل !ناك أيناهدلا ثار

 ل-حلاوش ثار ةطبغلاو ةمهملاوءاضملاو هامل كو فاسق ع .نواك أب ريكلاو بضقلاو ةوادسعلاو دم او ةروشلاو ضو [صرقتإةو مو سوح بلاغا اجت ىعد
 | رس كلموه ىذملا بهذي ةيرشبلا تاذ ضار صح يجتللإ سل نأ هللادارأ اذافعضاوتلاو
 ايؤرال منكن | توكل ىفتيأر امة ىوشا ىوقلاب رارجلاو الآ هيأ لوميو بلاغا
 فسونأب 4 ول ١ سنا ١ ىهو ام نما ىذلا لاقو آلا مالع [ثاغضأ اولاةنراعت نوريعت
 نيدملا مت ىسهتنا ماسجالا ملاعنب ,اهسلاو حاورالا ملاعن .فاهقلاو نمل قام ناكأ» ةسيناحورلا تافص ل ذدسمن, ؛نمى أ: مث هنو ثيعن امماليلقالا هنك امأ ىف هورذو هزاع الف تافصلاءذ هن .متدصح اخ ةداعلا عسبلاةيرشبلا تاغصلا نويرثكأ ايأد نيدسس عسب نوعر لاق توسل لاوحأ نمانتفأ لسا دعاو ث نءىو رياهف قدسي ىذللا باق
 (نلل] (باب فد شار برغ ملجه كنوج «باونج ى دي دحر ميز ع نادإل ك( راصتخا
 ملاعرلا لو امل ىأ باب عتف هب بهلتاك انموتلا فأر دياولا نب تايرلاريصم كلم كلاذوأ
 فاهلاعسبسلارقبلا كاذاماك أنما ةهئازتارشنإ بس (ىنعلا] مب ىرغالراكت نه ناش درو>« ىرو ربسو هرخواكت ذهل كرم يلق نيع عتمذاو مونلا بيس برغلا
 (ينملا) م ناروخ ىدادوملارتاراكة رو ٠ نارغالن ادي ديناريشنو ردردل ىونشم
 نيك ازيك املاع ا يسةةيغملا ىفازرك, لولو عار سىنعما لهنا دف ىه عيت فاجتلا كانو



 ( كي

 دمها ثىوردلابل ٠ راكم تروس دمارش, سبط ىوشم تاسعتلارقبلل |
 اوالاو“ايبنالا نم هيلع لؤعملا لسجرلا ىنعي راكد مدع (ىملا) هي راوخ
 ةيذخم هئيعيس ةلوحرلا لك ؟ىعي راوخدرم هيف ىأ كانهنكل ارش ةروسلارا |

 نال ادب دحأ مهل ءردقاملا اولد ةواةب و نكمل هامعشاُو رإ ,ولو ةروصلا ىف م
 | شدرفدر وخاو ضوخاردمؤب ىوتنم ىلامت هنئاةيراحت مهتب راحو هللا ةعاطا مهتع ملا
 لك أي مهف حملا ىوذمملاعبسلاو (ىنملا) ميدتكش ردرا شردت ركاقام « .دتك

9 0 

 لهأرأ هريدةتدثكشدردرا ايفاصهركع

 ركعلا لالا ..دردلا نا ىلع ةبحصو قوشى أ دردلهأ كولاو
 ليتل و.لاوةلل سانا نومرب بلو الاوان الا لاس د هووجولا لاداعي هرفاو
 يب امسروا دراي دهراو ه اهدرد هلجزوادردىينازإو ىمةين اسورلاب للا مولو-أ
 ماب |يةلاركع ىأدردةلمح نموجنب ةَعْسم :أداودردنمدحاولا كاذو (ىنعلا)
 |ةيناحورلا بتارملا العأ هيهارأز عب اسلا كلغلا ىف معو هوامسلا ىلع« مدل عشي د اولا كاذو

 ياصلار دوم سالا قالسخالا وجة تاما راهقالهأ نم .لمقلا لوي مناك

 اواي رط ىلع لوعأ او حالا
 اليلخا 00 نبال( عاهكإ سائلا ظقوااو هتف عبسملا ن

 'نطارد» ول اور حو لاو
 | نم ةغص ”ىأر وةروقىلاةر ثا ناك يدها مالا هيلع نيلفلا لتقناذام ىفاذه يديم
 نامرف تمكح نامرف تفك لف ىم ديوم ا نا ا تروس تاكل تاررمالا تاقشلا

 سم أ هببسل ف كلي دلل هلتف ب 5
 37 ودوم اسم نوك | تح 0 ببال ةرئاسلا امته
 موش ىعمب مدرآانا ىلءارجاك فر كشأو فتن ةوىأةرهشأ

 دئاز وهو و مثيلا ا(ىنعللا] رز م« تساناث لارهزبارشناز ٠ تسربترهثس ودا

 م ..تلابارعشلا لاذ نمي هلا ناك اذهلو هعاج ةرثكل ةووشلا |
 مالك ١ انعم ناكو لو ةسامتلا ىنعم انه ر هايج تآر ةب تدل نيبسمهتملا نيءازلاب |

 ارب هنرك ف ىمفاصتالاو فيكسنلا ءادأ لان نان ممسلاب فيك

 | عاد نكت ةدارىسدإ وعلا )بى معن دوخ ىدركب سكش مدآ «ىمدعاعدوزسن |



 نكن
 | لوبق :نمر سانتا مذت عطقو ابسصعن هسفن د الا لهطلسانتتل او لسنلا لجال
 تفك 9 ىو ةووشلا نم عقأ نوكسح يش ىأغالاو لسسانتلا درج تاسناللةو ملا
 ىل اعت ىلا نيعفلا سيل لاق( ىنمملا) عيار راكشا نبا مهاوخ ىتذزما دو اررا دا دنيعل سيلب |
 هب مقتسلا قي رطلا نمنا الا ج رخال ديصلا اذه جالا هظع ام با أ درطو نعل امل
 مسورزؤو كتم لاقاذملو امي سانل اد اطسامةعّمالاو بهذلاو ةضقلا ءارأف هيف هعثوأو
 ناطيشل ادوصةملوصح لجالف( ىدملا) هي دوبر ار الخ فان نيدبك « دوغ شبسا لك
 ذهن اطيسما كنب لاقو ليما ةلعرءارأوةضفلا او بهذا ءارأ ىلاعت للا
 ناطيستلا انف نم يلرك ذاسع ضارعالاناسنالا ىلعف عمبطلاب رك ذامل نولثام مجال سانلا
 نم :رطتةملاربط انقلاو نيثبلاو ءاسنلا نمشاو مشلا بح سانال نيز ىف ان هللا لاف

 ٠ يا تنمو[ شرتو شاباستفك ف ىوشم ثراحاو ماصنالاو ةموسملا ليطتاو ,ةذفلار
 برا تلعفام من ىآشاباس هلل ناطيشلا لاق (ىنعملا 4 رز نوسمه شر

 :ناف ج رثالا لم اكمم ضم الار صءراسسو هه شرخ ادوهو هن د ثب اهنا .ةشوهلعاو
 ني سيف قبال ءريصص مكح أ اذا ج رثالا ناني رئالاره جف رغد او رصعلا ماكس ايءالا متم
 ةوج صاخورسنا مد[ بل لالضا باب سأ ىلا هوو دال نيعالاناطيشلا !ذك ةشوهلا
 /رهوكورز سف ىوتتما ديجروسعملا ج رثالأكبا راهيخال و ض !١ةضومنمس فلا
 نامل ا نداعملاب | نم دعب( ىنعملا] هه شك وقعنا اودرعاتنعت تك درك" ه٠ شخ ىاعدعمز
 ةيده ىا شك يبه لم نيدورطملاو .لضتلل ايها امامرهوملاو بهذا
 زتفك ه نيملىا ارك ةمادئاربك » ىوثم .مهلاومدق
 .ءانوعلماي نيعالا ناطر كلل ىلاعت هلل الاقمت (يماا)
 'هرثك أ ىنطء |نيعماب .دالاءاسأو لمسات سانلا هيدصو رهوطلاو
 ارمشو نيريشو برجا ىم مدى ب لالضا ىلع ددملاو ةناعالا
 ىأ ةنيمثلا ثابأ اريشلاووللساو يوسلاءاطعأن(ىنعملا نب اا
 1 هدم مسهاوخ نيزا شيم براي تفك لف ىونشم ريراا نم تعنط ا
 نملك مدكىتب طب رأ ىتحاذهن مدي زأ باطأ براي ناطبشلا لاق (ينعلا) عدسم نم
 ناراود م هدنلدريورتكتناسمدكانإو ىمالب ب نعاو دعب ىتح موا ىأ فيل ىأ دسم
 ع ا مهب ولو لاجر مهنيذلا لبح بارش ىراكسلا ىتح(يعملا] يدنا كباراهدنب
 مهاناهابا .طغأ تلا تاطاب رلا نوعطتب نيذفلا لابسرلاك ةيلوجحرلا بنا سمةياغاوغلب ىلا
 ٠ اوه ىاهتسررمادنيدب تي ىوتشم ايندغل :ىلا نوتةابالو ةضلاو بهذللا ىلا نوليعال
 كلاجر نوكتلابحتو سوه ار ىومن أ اذه نشب ىت- ( يملا ّيادج ناد رمانزددرك ردم
 ا يسجل

 توب وسلا



0 
 هللا لاجرنا تح ىأدو  ىعم ائهددركنا ىلع ءادعن لاجررمغ مه نيذللا نمكليل انود ونا

 لال ذاولطمناكرادبأ زم نوينبالاين لا لءأو يندم عاشو هوزفلا اذهىف نرعشبال
 ليهس الداب ء ىل_عىلسيلنا تاء نآلا نكسلو مسهعيج
 ةناطل_ىام_هاوخركيد مادو ىم ايندلا !لهأ ل الشاب
 نالطلسإب بلح لاشي ناطب لاو( ) «تطزاس
 ايءارنركيملا كلاذو ابندملا عاتم ىلا نول النيذلا هدم_سأ اشف ةروكذملا خوش ياارب-غ

 ارم ىونام ىركل ييولغمءاطصلالاجرلا توكي حمس ب11 ماك أ العانو لاجرلا
 امي بلطامل (ىئعلا) يدا يندشنا :

 بارشلاتاملعاىأ بايرلاور وردنا سيما مادة عشوفالومعما ةردق ا دريلرخأ انفناطيشلا
 «اروباب لا حرفو رمقلا ف ىطعأ .|مال عيممو وف بارشل ! عمن

 او« ريرسرمل ا ىازو رمسسنرامامسهيو مستدألا
 الف (ينعلا) يدرك هن هتتفرمح رهتزارآربهك ه دركع اغيب ملئالالغادكس) ٠ ىوشم

 أريرعق نم ىهصن أب هفالمسغن ىف لاقو لزالا لالضا بناج نعي
 ىأرو ةلالشلا ىف سانلا عوذو دهاشو ليشملا همس ارهظم هنا سلبا

 نآر م نبا نعرمف سلا ماما ىف كيت مهلالضا ىف عرشا_هظعاسع اشف مذكىنب المال
 انضم سيلبا ناو ئثىدهلا م [ىلا نال اغأموامعا: لو هيلع هللا ىلس ىلا
 ءايلوالارريمالهتاوه لشلا::فظآو بدلا لهأ لاق ئثةلالخل نم هبلاسبلو

 ناكن مو اين ها ىف مهعدانةبادنسهل ارئظكَوأل فتاك مو اهلب#وةيادوااروظ.ءايبنالاو
 بابسأ ءارحا ىلمر دغيم ذانناطي_كلاركملبقو مهعضرعأ ةلالشاارهظملزالاف
 ىلءىناطص أر ارابغةئتةلارعص رعقنمراثآ ناب لسشماب لاقو نم اسبلا ىلا هوت ةلالشلا

 تدرك اوار جر داهدرب « تساىبومتناكدذبزلا .ىنإل ىم ةردتدئاوعلاقرخ
 ,ابغلا نم مزار حف طبر وهن ىموءثيا دولار وظ مهنيذلا لدم نمنكيلأ (ييعلا)
 تام ىف ةفرشعانثا قرط عتفناو لاس اك امامك ارتءاصعب رحلا برشا ىأ ابن#
 ىردتات كلدبعانأ اه ديعلةردقلانيرادقملا اذه تيطعأ اذار ابغلا هئمراثو سسءاملا
 ار هنال عرفو لبق يسوم ديس نمره دس ىذا نعربخ او ةنئفلا ار نمر ايغل اةراثا ىلسع

 هديك او ارنانمورهزابآ ط ىوتم ىر رغتماهغتساثيبلا فو ظوذملاحرللا ف
 نأببناج «نانءبصم ىلاعآهقامأبءاملا (ينعلا

 ىلعو سعذلاو«اوهلا هنت لخدو ل بسلا فارطأ جو لابجلاكمكأ انو تايرملا نم غرف
 م ةلاىمعثلت ظذلنا ىل ه ىسوم موقهتمريعفرايغلا



 نقل

 5 دوو اي نانو هكنوج ل ىء تاروثلاو بثولا ىنعمب ردصلا ند
 نحول هتم بله ال ة سلبا ىلاعتهتاىرأ ان (ىنلا) دو زفى هاد مرعسو لأ

 نوسحو نوقاطل أ لاجرلاربسسو لفع نم ديزأ ىه ىلا نتف طلو دعب ب قالثاءاسنلا
 م داتقردلا صفر تشكن دزرس إو ىونش لأب |يرئاريسو رفع ىلءبلاغلا
 ملا نمرادقملا اذهل لودر سيلب ا ىأرال دع (ىنءلا) هيدا صردوديسر
 يا سر سايد سئل طل قفص سمع
 هئم هللا ىذرذاعم نمريغملا عم أس ىور عرسا ىدو هلت لسر ايندلا يرق ىأ هدم
 هخونف نم ئئاموداسر عالسط سيلب!نافءاسنلا اوهتاوايندللا اوةنالاق ماللاهيلهدنا
 شم دنكمك و رامخري اوم شج تدب ديرو ىم ءاسنلا نم ايفتالا ىف ديسملقتوأب ب
 ةناركسلا ىأراما 'نيدعالا 20: ىأرسيلبا اال (ىنعلا) مرارة فاردرغو
 لغملا لمجتر امملا وللا نيعالا كاتو لمعلا !,مرم اخف كذب 'ىرهرجلا لاق ةرمهلا

 :تاربلد نيادثيس دوج دزوس هكه ناريلدنآض راع ىاذس نار ف ىو رارتالببالاو
 ناسحلاىلء بلقلا اذهنان ناسملا كلتلراذم! او ضراعلا كاذءافسىأرو (ينعلا)
 نان نئءاعلاو نيعلار ار لا روغب هلام زو زطإ يو دنس لش قرش بيبا
 ل ذب زاجلا ةروصلا نا لعب وقلطملا لاكملب رانك مل ملا اذهنا ملعب هتناب فراماا
 الاذو راعتسسم ىلاهت هنسح نو ةمعامو ويل لكى حت نان ىناطملا لامصلا ةظحالالا
 .بلطبو ةئ ملا ةر ويلا لبصإلا,قلِسي را  ىلطلالامسلل لهانجلا
 « يمض توج بلو رباو لاخوو ر 9 ىم يلام للان -حربش نسسحلا لاذنظيو
 كلة لاتورمتل بربياسلا (ينملا) < ١ تقاتقح ا.د وكس
 1ع تن اتلاه قالا هناك ىهلا ل شو لال هلاك جاو

 كاواددإو ىواثم نوذلاو أ
 ١ كاذداطب لاىار (ىسعملا) يذلنت
 باها نم قالا لمتك ائيومةو بولا ناكو ذ ةعرمد طنروفلا
 هوأر مهنالهسيلا اوتفتلي ل بولقلا باتو باو ب ءانرعلا نكل هنا لاجرثأ ب رباحلا
 ندب[ داتال هي دكتاو لاةةراشأ انالوموانديساذهلو لاوزلا ضرعميف
 ,هل) ياذا ىف« ءكلتهرمعن نءوريسفتو نلف اس ة-أ ءانددر مم وقت
 (كلفاس لفسا) داق فعل («اجدرغ) هنروسا لي دعت (مب وغتنحأ ىف) سنجل
 نمو)سيةرو- ف ىلاهتلاقودنلاو ةروس نلالج ه١ فعشااو مرملا نع انكسص

 هرم



 هلك
 نركيف «ةاخىأ (قلخلاف) سيكتتلا نمديد تليق ارق فو (هسكستن) 4 أةلاطاب(ةرمعن
 مداوسع# هدشدج اس كامو نس مدآ 9 نياالح ءا امرهو افيعش ءايشوهنوةدعب
 مدارج دصإ :تسنىفو ادحأ_هراس كلملاو دو نسا مدك (ىنعلا) يم دملوزعمزاب

 نحل ةفاش مالو زعم أ دعب مدكلئمو كمال دصم مدن لام لثمن (هدشدج اس كممار
 هب مدكو أشم نسا ناكسف مدآب نسحلا هيشفعبشلا ىلا هيما ةفاشا ليبق نءمدآل
 افي سو اذيطا ةينابرلاراؤنالاو ةيذ انا اطللاب لاح ادت يف نآك مالا هيله مدكن ا هجوب

 عب بطل لع نيلف اس ةسأ ىو فارع 0

 :انحرلا لءشلاو ةيناحورلا ةفاطالاهئمثلازخالوزمم
 ”زىفناكت احلاصلا اولموار .ةم[نيذملا

 ليئاربج (ىدهللا) 00 01 10ر4: داحس ات يضخ 5
 نءوداللا اذنه نم بهذا 4 لوغب و ج را يعيد ريرمشن وكي ىأ ٍداشكو

 اذنك لف-الا ىلا هتبسا نم هيض ةمكحر لدع كا لالذالارءاطع كلنا لاق :زملا

 تاعامج نمدعبب و ةحالملاو ةفاطللا ةئج نم هبصسي هحور ليئاربج ىدكل كن حس
 ناسحلاءاضعالاو حراوملا

 تنياو ثسسدادت[ثذك ه تسج لالذا نيازعزاد ىواثم لاففراشأ
 نسما اذ ليربج هللا ةزعلا دعت لالذالا اذهام براين نحل لاث(ىهلا) « تدي رراد
 0 ئيثلكىاعت هوقنرظن ل بك املا كحأ للان ةيوقحو لد« كالاوزلا ادهوءاطم

 | نم كاملا فونت لاقو نوه لاو مكحلا هدهجرالا لاه

 نان ادى توك وج م ناجى درك ىهدصساليربجإ» ىوتنم هاشتن م لذنو»
 نم ىنبصستن آلا فيكس ىنتمظع ىأ حورلاب ىف تدحصما ذه لبق ليثاربج اي (ىئع (يعملا] يت انج
 ناز لصخر» لغز الربو صحم و نات مارد نءزدرب ىهل> ف كامن ,ةوتأنا ا

 | 5115 كك كك ككسسملا



 فيرللا لسن للا نع للا قرو قربا كدح مت ىأ نمو ىتمرمط نامتمالا ىف ملا (ينعلا
 هجورخ فرخ تو مدان علاخلا تبهذاكهربكف يرخ تقو نآسنالان مةفاطالا بهذ ىأ
 .« راوءامدب وابا كرش »ىوتنم يش : رتخت الاذهايف ةعيبطا !لغسأ ىلا ا

 رمقلا لثمهتلع تناكىذلارمخلا كلاذو (ىتسعلا) 6# راموس وسم#ب
 شك ق رف تاورسنآوإ» ىع راه-وس ةيكتلابهل لاب ىذلا بضلا ل ثم ةخوضطشلاب م
 عشمش ئىذل اقرغل اوس أرلا كاذو(ى دش ملصاو شوخان ىرعب» .مشعش
 0 او رب رخاكو هىذلار هشلاب هتفاطلنء
 مينا وسمها ,دىرعبر د هتشك و نانشس نوح نار ازانردةسدةتاوؤو ىرتم هل ارهشالمامأ
 نفاطاش :ءةخونجشلا نايز فر اص وغسل قرات انسلا لثمللدللاَدقلا الاذر(ىدملا)
 ةرهزنوج هتشكش رمش نه تارا مزال رمتشكه لالالا » ىع سوغلاى!نامكلا لم
 هنونمسسو ىرالا لاخلا هتمتل ازر نار شعزلا لّثمر اس ءّدخ قئ اش نولو (يمال) يتتانز

 لفي ديكيك م شب عدكر خب ردود ساكن 9 ىرتم 3 ل

 0 هلم نوكم ةسخ رضا
 تالاهلاءذهرءانةااو مغلارات ؟ىسهفةخون ايوه امفنتالاملا ءذهو (ىعملا) :تيكدرم لوسر اهب زؤب ره ٠ بع كي رجتب و 0 ىوتم
 تالا هلااول#يواوشم اونا يفاسل فسر ينو .لاوزلاو توملا لوسراهتملك
 سنملا (نانالااث: دعل) قلاع وكول الا بحاس لات ٍدونوضرجأ هلخ
 ةياثك (نيظاس ل ذسأ) هدارفا ضعف (هانددرم) هتيو ملي دسعت ( .حآف)
 (الا) ىاصت ةونل هرج 4 نوكيوب .1!نامز نم نمر لا لع ص تي فعضلاو مرهلا نع
 تيدا لوعرطتم (تونمم ريغرج أ مسولك تام اصلا اولعو او :هانيذلا) نكسحلىأ
 همي لمينا اسف بنتك لمعلا نم زم ءربكلا نم نمل غلباذا

 0 ,قحلاباونمآو ةيفلتا ةميطللا اوقدس مال
 ,ناكو دايآلادبأع وط مرية ىأ_تونممر هواجس تل لامحالاهذهرجأ

 مايرللاجرعتو ةحلاسلاىوفلا اوبستكيا ةعيبا
 هللاهحول: [صازنوكيو نييناسورلا ةحرد نعاوزوا



 م

 حل اروي ت ا_نالا بيبط ناك اذا نك ( ىنعملا] هي قدوناسغتارو ىرعب زا تسمن
 لادللا فب أرمي و قدلا حل لاي ضم وهو لادف ارسكبق دما "ادن سفن داسنالل سيل

 تستر الشر شوتسس نار لا كو تم *ى سنو تسهوا* ىبسإو ىوتم نزول
 ناصقن 4 نوكيال ىسهل الار ونلا هبيبط ناكو ةخوضشلا نيلف اس لغسأ ىلا در ىذا (يغلا)

 هنواخر تناكولووهو ف عشلا هلشعو هحور لم أر طبالو هبل توميالو ةخوضشلا نم هفامعالو
 ناسرف طوبغمو نامْزلاّمردو_<ةواغرلا طسووف يشلا لاذ نكلناركسلاةواغرك
 قرغشناوضسادريعرك ظ ى نويولغم 4*ايوقالا عيجهنيناموررابتءابو ناوالاهايوفاو

 هلال ولوح ارو هبيبط ىذفلا يلا ةلاذو(ىماا) هب قوشرون عاعشرد شهر ذءرذ«فوذ
 عاعشف هتارذ نمةرذ لكوهدوجو نوكي اضيأو هفرغشسمو نوذا قبر غ ءءظع ناكل تاما
 تدينشروكدذ و9 ىم عب جر نملابلارابتءابو جشرهاظلارابتءابوهف قوثارون
 . وهلرؤنالىذلا يتلا كاذو (ىنمملا) يريزوري زدنكىشنازخكو رفا
 أ ءزيرخ نان ةرمثالت او ءركو هذ ىناحورلا قوشلاو قواها قرغتسالا

 ٍفقيبالىأدوسأ اكوشبب وادروتكوتشل )فب رع نامزىلقببالو (ينعلا) يداكرت

 ىأءاك ل تك ىنأو اهلعفيتلا ىمأعلان نلكم امله حوداوسم بف قبب لبةناطلالو نسح
 | نياوزادك و اد ىاغا تادركتلز ا ىمهل ل بعالو بلالرغسانتلا ةمرعو ردد

 هنعتدس يح ناتسلاو مركتلا كازا بلع رىأ براب(ىعلا) م أدجددرك اهلح
 ةفاهلالاودْوَمل اول اممللاو نها لل ابو ناسنالادوجو نا بلاو مركسلايدارأف للملا كلت

 باوجأف (ىنعلا) ينضم ىانيهتلانةرهز كثب وخددود دارة كوع و ىم
 مركلا ةيؤرو «#فن ىارالئاقعتاولا لاؤ لا لجأ نم مركسلا ىأ غابلا لحال ىاعتهللال يق نم
 نانا بنو مما نايل انق مسهربكتو ءرورغو« دوولارامثالاو راهزالا بس غنا
 هفنل ذل اسأا يور نان ن ان كلهمون اتموم ذمنانلاحه فنا هتي رو ةرامالا سفنلل هتيبولغم

 اريكسلاو بدكلاا دلةلذ اعلا ىلعف لاستت مسن كانها ناذادو ىلاسعن»
 دوعن ا دئار حش ماعو تسب ركملاعوا ءزكئىدهاشإل ىم هللاءعذر هلل عضاوت نماولات
 | سانلا تكببو ,<لكوأ ملاسعلا ثكبهةبحتو هش نم بوش (ىسعملا) تسيح مرج
 نمدوبهذا ملأعلا هثم ن1 لاوزدعب هتسح لازاذاف سانل اهتيحأ ىكأ هفشعو هتبحت لجالا
 كام للح نيكىوعددركو تس هبراعروبز كن ؟شمرج ف ىم همرجامهوركدأ ىأ هسفف
 ىداوةنبز ىأ ارويزراعتملا ىله طب رءاوه بوبحا لاذ مرج باوحلا (ىتسعملا) | تسنم

 اذيؤ رن هعلغ



 سيرت هان
 ىلاعت هالات من ارك اركشبلو ٠ 39 هيف ةفأطللاو نسما نأ عدا هلاح نأ لب رك ارملا
 نك نمرخ ه نيف ادا كنان أشساو 0 عيفنأباماو ريفي تح موقفنا
 اورتغا مجال امملاو نسملا بدامحملا نم ذه ان ذبال (ىنسعملا) ينيج هنادنابوخ ثسام
 نال تايح نوعمأج بي اسحلا 2 يقي اذه ا ميىتح مسحب
 (ىنعملا ب دوجو ديشرو خز تاهو قوترب دو هراع للح ناكدن د اديان ىع اننا نم مح
 نحل آلاذو ةيراعللخلا كلت تناك !ااكلم لا هملاو نسملا نمل ىذللا الاذاعي ىتح

 نكلر هلسأ ىلا عيجري ئثلكو ةعلو سكم ةغبقللا سعشدؤجو نء لال لاو ينخلارلاملاو
 ىماجانولعي .مهسفنأ نم ,«ابلوالا اهلعبالت الاملسا كيتو لوزيال ب املاو حورلا نسح
 هر تسوس ندرك ن سح باتق 1ز « زهر لضفوتردقو لامج تك ظ ىو ةيهلارهاظم
 رفا نسما س هس نم ةرهاذ اهلك ةفرعل او لسضفللاو ةردقلاو ىلامملا كلاذو (ىنعملا)
 توحد درك ىزابإ» ىع هيئاملث حرم ىلا عت هللا بناس نمت أ ىنعب للا اذهل
 طئاط اكسس ةيناسنالاد اح الا الث (ىعلا) ملا هراوبد نيز دبش روخ تآرؤ م اهراتسا
 ةفيفحلا ندعم نال لاوحالاو فاسوالإوت ”لكلاو:ردملاو لاهأاو نهلاو
 ىهتلا ريغ نسما نمرك ذ ام ندبلا الاب عاوهحإلا اذان بك اوكتلاكو مب اسماك
 اريج لاقاذهلو ةلظم قبتود جالا كلن ناطيح نه مضت سعت كانرؤي ب 8 اوكلاك
 سيلا ءايضعجراذات (ىنعلا) «ءابسرلب رانراوبكرهشامه ءاكياجاودشديشروخ

 رون ه كندتناب وحن خرردوادركةكسأ ور 3ر0
 تاسملا ةثاطل تاريح كلعج ذل لاذو (ىنملا)

 انارمح كلعح ىذلا لب دق« ب اولا ع0 تاز

 نكل بيب احلا نسح ردها ظا ا ناكولر روصلارابنعاب تناك ريف مساجاو بلقلاو عورلا نع

 أر دقي الاك لاما , ده: دهاش م ىلعر دقي الروم بلق لك ن كلو ىلاعت هئلارز
 نكلو نوللا نعايراع ايف اص اولا ةث 2

 /ةجاجز نم هنو رظنيال بفاس ة حاجز سهو را . مخالهتو دءاشي ةيفاسلا بولتلا بامصأ
 باقلاو حورلا ىعو زنماسندإ !ىفناولالا هذه ةفيح تدهش نان ةنولث»
 :رخآلا ىف ةطساوالب قيما رولا تدهاشمسجلاو

 قرأ أ ذه قاناكسو ىاعت ةوق يلع قدسو ةةيةملارو ةرخآلا ف ىرتال ناولالا
 .تلخدوالبس ل شأو ىمعأ ةرخآلا

 ثدها



 قمار و ىأرونلا لاذ( ىنملا) م اعنيكسنر نتج
 دلامت نوح ل ىم ؟ولتماذكه هاا اشير ياولا

 نول ةجاجزلل قيبولال نكمل (ىعلا] مكن دءاكن [دنكت كتر فرو ٠

 |رظنلا ىهو ةبترملا هذهل لصن ا تعي نارمح 4نولال ىذلارونلا كلعم ثفولا لاذ دبالنولتم

 هت اجزةروذ نم حار ونتي و رى ءاودا:ءاسانلا نانةربح اكل لسحت ةيفاصة جاز نم
 ليحو ىلا عت هلو مجاع قد سواومرحو ةذ

 * ايرون ديد« ثيشف نكى وخط ىم رب
 كنا اذا يح ةحاجز البر ونلا هب ور يل هدتعا ىم دون دنكشل
 اوك الاؤر نم قنعتاثاهاطلا ةرثك ىف دوهتحا ىأ ةرخ آلا ىف ىمح نوكنالا

 وم شناداب ىنافإط ىو ىلا عت هللا لاح ىفارظنلا كرسبي و كتر هن عسب
 هابل هتلعت ىذملا لعلاب عناتت نأ (ىنعملا) يب هتخورفاوتربمن غارج
 ,ىنادب ىثو اندكديابر, شب وخ غارحرا» ىو ارونم لرمغ حابس تنكف

 بهذيو «-ابصم فاطاعاموبهحابصم تروي ىذللا لاذ
 نوكيالو ةمايغلا موبهعفتتالثلنال راعيتتلالعلاو لقعلاب رثغتالذ َ

 ىريعتسء ىف ايلاف كلمت داي لاح نيو وضتنالو ىلاعت هلال اح: دهاشل اب

 يده دثزاب ننح دسكرر خت مغ هذ« سووكشىدركو رك » ىوتثم باطنلل
 اباكىأ ادهابعسراركش رولا اذه عال لبنا لءاارعاظب اعناتانو (ىنعلا)

 ةثامكِطمي دعب ىلا عتهشاناف ٌءردفلا ءوملاو لاملاو ةمهنلاو لامحلاو ن-هلالاو زله

 ركش :دركارو إل ىع لوعفم ماد نسف ةمعئلاداب دزالبيسركشل ا نال ةمايغل
 ىلع ىلاعت هللاركشن ل ناو (ىنءلا) م ىريرذاكز انس نآتسدشك « ىرك توت نو

 | ةمعملا ءاللا مي نوخ ظفل نانامدثل,اننآلا لاسلاوةمهتلاو ل امحلاو ئن-لا نم الالوأام

 رعلا “ايلا تي ىربرفاكملا نواس ن-1لاْلاذ تالثلب ا ىنعجريشاح سعأ ىركو مدلل مسا

 »ىم لاقاذولرذنآلا مكن ديزأل ةركشنلل ىلاهذهتلا لاق هتءا ديعب هئماثي سىنعم
 نملا مسار لضأ لم ان(ىدملا) 0 ملصأ نامجالاةمآ ٠ مولاعأ ل شأ نارمكملا

 لاقو مولاسمص أل ضأ هنا ليدس نه او ذسو اور ذك ذلا دم ةروسيف ىلاعث هللا لاق ىلاعن

 مونعر فكمجب ر نم ناو هو دم ىل* لزنام اون ماو تاس[ هلا اولرعواوتمنيذفاو ىلاعت
 رثاناز دنيسركر هركذ هك © رنهو دوخبر كش ىزا دش مك وف ىوتم مهلا, حسأو مجائيس
 (ركّشلاو رثهلاو نسا نم ىرب النايز لكه اربةرثهلاو نم ا عاضركشلام دع نم( ىنعلا)
 ه«داي ناش درابنم؟ناسنازتفر ه دادووركشوىثبوخ فوىذ وو ىواثءارثا



 م

 ..4اوةولاو ةءاطلاو ركشلاو ةءارقلا مدعوما 5

 هبله تاوة_اوةعاطلاو ركشلا نعدعن نعي لثم ىندم تاسنا ىلءهرطاخ ىلع !مىفأئالو
 مولا أ ل غأرىنهءاذهوءايلوالا ةبحمىلاتغتلب الو ةو مشا ارمغركستشب الهنا ١

 (ىنهللا) هينا صاكر هزات ساكت سج ىامهلامعأ ل مأ هك و ىع
 بهاذ نعم نايماكل كن مهءاهذ ىأدارملا طن مولا لش ىنممنأب ةدعتل

 .برعلا فاكتلا متاب نامماكؤدارملا ىعمب #5 رمل فاكلا مت تسماكن 7

 ةلودلاو كمل او ةهعئل او ىلاملا لوشي هاكىيكر ف هوه ةردقلا بح اسودارملابح اس ىنعع
 مدل ةرخآلاىف اهشوعيثأيالوتوملابددارملابءاسنمبهذت ةيئاعااو ةعلاو
 مب انةرد تاودثسارشاشبا م هك انو باصعاوركش لهاززج و ىو ءارغنل ا ىلءهقدصت
 هنآك ةرخ آلا افلا ىف مسهل دام لاو ةلودغلا نافءانولا باصصأو ركشل | لهارمغ نم (ىعلا)
 .ايندلاىفا اولي نيذللا مهرءانولا ب اصح ا ورك | لالالا ىةملا ىف: دام-الوةلودأل لوب
 لازام<اوشؤعو ءاغملاوقوذلا ىلا اولسوواو هته ارو ىلا عت هناي ىف مسهااماولذب و
 (ىنعلا]يدهدتيساغمدن ؟تلردو دهدتوناكةتةرتاودو ىوتشم اسينالا ف مم
 |! ةلو دملاو وة ىطم: ىتم باج[ مكيح ىف هيلا لؤي امر ابمتع يوي دللا ةقودملا

 (ىدلا) و رشي يس تساود دس « كم(: أ :اوضرفار أبا تارا زءدض رخو ىماهذنو

 نسح ا وةبوين الا ةلودملا هذه نءهللا ضر ةثيباسوُأ هللااو درغأ ىلاعت ةوفلالاثتما
 نزكداو ىم ةلودفتام كلور عثن :رجخآلا ف يرتب ليلا هلل ناك ارنا

 لاةثل_ةنلحالا (ىعلا) شيب « ىلا ىرثوكض وحك ان 3

 ىلاءا هلا لاق ءازجو اضرم رثركلا ضوح كمادة دغ ىتحارادممبرعش او لك الا اذه نع
 انو لامر هءرج» ىع ارجأ مظءأواريوههللا دنعمودتريخ نم مكس غنالاوءتقتامو
 بارثىلع ب ستلا كاذو (ىدملا) مي تعركوز شلودديص داون ك «تذعردكس كن |

 راس ةلودملادي-سنال هئم برولا ىلءةلو لاد._.هر دقي ىتمليلخأ .هرسءافولا
 (ىودلا) جي مول ازا ىونلا دع نمّدر و مهلاب لسا ءكتاشا ددنكش وخلو ىم هكاديم

 هللا لغمص (ىدملا) لاملا كلالهة دّدثملا ةيقوفلاءانثااءانلاب ىوتلا ىرهوألالاةثلالوااوه
 اريسهغ عج تاشناف م-ولاب لس تآرقلا ىفلاقىلاعت هللانال ارورس«ناسمالا لهآ باق

 اوهو مهلازنا توما ىأ كالهكا دهب نءهاداعأ ىأ رو نامبالا لهأ مسهبدار أو بن
 لازمالا نان مهرعض امو ردم او ةهعثل او لا مسا نمسا نم اين دما ف ىلاعت هللا م

 ىلع لزتا م ارشمنيذهلاو للاتقلا ةروسف هلا لاق ايادهلاو ماعطلا نمرضاموهو لزب عج
 ميلف لام لسأ ىأ نيدنلا متل مولاي فسأو مهتانيس مهر فكس مهب رند قاحاوهو د#ت

 نوكسعرلا

 ةيصاخ ىطعأ ةين



 ((نكف]
 ا ستراغ الرز لجاىا9 ىوتم ةطساوالا !؛ ىهل الا ض يقلل البأت نوكبلا

 : ولج أ اي لوفي ىلاعت هللا م ز 2 أ

 هعيش بؤلاوةرافل اهئاز هنركل كرثلاف مهل همحرأ نب
 مو لادا كيد ظذل هيلا فاضأو ىبكر ف سسرومف

 ا 0
 درا عادم ن ماو راس مخالابندفاعاتمنولبشي الن ونمؤملا نكسسسل ىلاسهن
 ٍ *. ناثا ابنالا عاتمىلا م-هاتاغتلا الءاينغأ ىأ
 ىذلا كاذذخ نالوا: ةرخانم انيمرو نوبفوس نمغ (ينعلا) م متت مخك منان

 «ضرغو صرحو تحامامزا تفر » ضرع نوح هك ذ [ميديد ضوعام إو ىم ءاثكرت
 صرح او ةجامل ا انمتهذو ضرع ”ىأ ءدود اضوعرارجا ىلاعتهللا نما ار نغو (ىنعلا)
 نكت نولوشب ابنها ع اتم مسيلع ضو حوإلا عانم ىل انولصاولا لوغي هنأكض رغلاو
 لاخلا اذكن ابن لاى ةيفرسلا الأ دوه 6 لكعا البشت نال ةيناءلا انقرخ ادبمر نويفوم

 صرلا اش يهذو نابيبلا نعي رامْقَصَرم"ىأ انرعا ماس أر نخرنرخألا و
 نم اهرانلءاح ال نولرش منامه لتصتو هده كلو ءبلطن فيكذ هد جاينح لاو

 اهرئطأطم (مهردنم مهنؤر وك ن) نورئاكلا (تومرح اذا ىزنولو) هلو
 مهانب ذك اهم ل سرلا نب دست لش (انهءو) ثعبلا نمانركن أ ام( ؟رسسأ انير) نولوب*اب>
 نوع مارشال اخدآلا(نونقومانا) امن( املا -لمهنإ اوت ملدا ىل (اذعجرط) بنا

 ةمثحر قيحرر « ميدشنو ريب وكل مرو فازه ىم ةدحلاةرو-ىفئيلالج ىلا |
 نيعواقيحرلا ىلع انسسفنأ برضو كلها را كعااءاملا نعاتجر (ىنعملا] «عنشا |

 ىدر هخآ ف م ىذنملا با و ايندلا ىف ىه ىلا ةلالشلا بايسأ نمانومن ىأرثركلا
 ىذملا كاذابنداب( اي(ىنلا) نار ىز انو نفوياةد ف « تاركيداتاهح ىا
 ىذا ايدل |ىنميليغتلا لالدلاو نذلاو ةلبحلاو ءافولا مدع

 ىعلا) از .ةردلا دنت هيما ا اا

 ٍءوةرخ الا لاوأ نع نيا اغلا عم تل هذاك ىنعي ايندلا" زجل جال كسأرولم
 8 دهئاشنالنا ا دينيدناك ىو ىنءلع م كعفن هئماشبأ ءانولا

 ع ةلركم ىلع دعت ال وين لا متانغلل الةدا ملا لحال



 ةقن
 (ىعلا) يامر جري دتتسع ةلمللاب نييولم ا ديبنع قيل .الا. هزنملا هق نا ىلعتلل اين داي

 * |سمهيرامأ ل سجرلا تب رام ىرهومجا لاق ءارلا خذو يا ارممبارملاو هل ىأ هنل داج: عمنا 4

 ترن ىو راببار ههخم دننكر اب هروزت تلبس إل ىعهجوالا نم هجربا.:دلا ىلا

 ايندلاريوزت ةلبسنو ب ب اهركم ىلء نو دةعيالو ابن دا نيبولغم كوركياالو(ىنعما هب دنت

 ةسصللا جريىفء مده يخت ويرشب ومو هكح تحتاهنول عمو اهب راو و اتي ىأ
 !نادبهل نا ىء ةبحل اوو علا نماومىف نوفي ورارحالا ةبترا نول ديو
 دب قشعلا "ا دو ىأءادهش!!هذه (يعملا) هي دز ترصن زاب اريسانباو ه ديدش

 دم»ناطي_كاو سةئلاىلءاوبلغ أ ةريسنلا لعاوبريشدعب ىرسءالا«ذهوةازغاو راص

 .؟ « ىسينزازابفدرواررس» ىم اينالانا نزف نيسربجامهل ىرسا زكام
 'نا|:لرطتأ نلئاتم دعلاو اذذلا ملاعنماسأر اوعفر (ىنعملا) مب ىسيندك ارك
 نم ةبجحل | فيسسي عل !نا ديم ىف دس دا لوي هناك

 ٍ براذانادبب ىلا نمتام نس ىوف- ىلع ىراينخالا توااب
 مهسفنأ اويرش ايندملا ويقر ءاضفلا رف عرسسأ اوبك يدمي و از غاؤلكو سوغنلاو ان فااوبراس

 أس راوعفرءانغلا ىف مهئانف دعب وذر دفن اوكا تمر نا ديم ىفاوفتوو:رمصنلا ىلع

 ايندلا لهالاولاةوةيهلالا قال الااوفلضو أو قست اوكا علإوملا» اب اوقب و مدها ار مت نم
 |رامطالا تحت وللا اننا اولعتلل !:ةةيةىلا اورَطنا ةريصبلا ىمسو هك ابوكت لنا

 (ىنعلا) «تسا واخ ب انف اهب هفتاوَ "تاعك برو مدعردفادإن و ىوت»
 ىريا« ناين لاف ىربىذفاىتعي اهس كلانم سعشوهانم ىذملاو ابعث مدعلاولاءىف نا لعتلو
 ساسنااو ىربكسلا شءنث اشي ىف قخ بكوك اهسلا ىرهوم لا لاق اهلا مهتك ةرخآلا ف

 -نهظتةرخآلا فوهاروجشم ستاك !رالاىف ىريئذلا نعي مهراسنأ هنوني

 © دوبتوثكم نوجدضر الا دش « دوننوجرداربىئسهمدعردإل ىو ةدئازلا ةراقملا

 ارو: منوكيفيكدضا| ىف دنئاو نركب الى أ نوكي» ذي كدوجولا م دعلا ق ىخأاب (ىنعللا)

 ايمعاؤركست اذا اينما لم الاولانمدعلا نماسأر اوعفر لل ةبحلا فويس*ا دم :لوغن أك
 «ىظمورو مسءملاعلا اذه ىفوهىذلا كلاذراسوعم مدعلالاع ف نااولعتل ال اورظنأ

 هكي فيكسص دوجولا مدعل !ملاع ىن ايف سكعلابو ريو ريغ سا ماك ماعلا
 اعمتعالنيدضا! ناله دضىف ارو سم نوكي ف يكدضا او نادض مدعااودوجولاو

 ن* يملا ج ردت ف ىرنشم بامتذ م دعلا انل فصن تنل اس او نوكي فيكم دعلا قدوحولا
 نيلاج رخي ىلاعت هون ينعم لءاوركستف |( ىندملا) هينا دبام ديما دم؟م دع هك هنادبتيملا

 نمدوجولا ج رخ أور وطأ ىلاعت هلل افيكادضامههو مدع توملاو دوجو: ابحلاو ثيملا نم
 كس سس لل ل لل ل ل ا مسجلا

 مدعلا

 ارامي



 (اه)

 شرابناهكمةيراكءرمإإ ىوتثم النم لأنا ذملو نيدبادقا لمآ مدعلا نك !ذهلومدعلا
 نمةيلاخ مهلصاوح ةهارزلا لامر (ىملا) هب تسيتسن دبماربف شوخوداش ه تسي
 ىفىعرىلا مهتاغمادعنا عارزلا لاجرلا اللهو ضرالا قا هور واهوعرز مخالةغلا
 ضرالا ىف اهيرذب ةهج نم سيل مسهر و رس نكسل نيرو رسم اهتعارزباؤلاكو و لسماوم ا
 هك 8 ىوششم لانا ذهلو مدعلا لمأ ىلع موك ةمج نم مهرو رس لب بارغلا تا هةرغتر

 مدعلا بنان متدنتاهن أ, (ىئعلا) كت ةاوركنك مهو تست
 ةءرمايتلاناو تاءاكل اهله نم»

 نمرئاطلاو تاسنالاكيل اللا بح اص لات(تيلا نء ىحلاج رض ىلاسن هللا نا
 ىسفنالا ىف نيدهلا مغ لاو ( ىلا نم 3 (ثيللاع رفعد) ا ةذ

 نع (تيملا) باقلا (جرضتو) ةئيلا سا كا .احلا (ىحلا) باعلا (ج
 ا !سنلا (ضلسانم) ةيضيدحلا ةايحلا
 1 ليوم زامرتكنو اناا نع توعيزر
 اسفن (ينلا) 6« رب ماناذو موق يسنزلا مديمدإ 9 ىراملاثمأ

 نارا ضار سوالب 5 اذ مهفلا دق كنأ مدصلا نءرظنت
 تاسوتاع اطلا ىلع ثمواداذا انآ يلوم أذيص ىعم'ابل ارسكم روق
 وب :ىجأ ناسحالار وظءتتكوهللا ىف

 داو (ينعلا) 5 ١

 ارا لاس تاناب ةروتسا ا
 فاين ذا الورومسدال نك يلوا :«صوس ألا اذ مةقاعتاا

 :ناسمالا (نكلرىتدلارادوا موده كي ايندلا»
 .٠ مد داب قد عتس ةنازخ سدر ىو ةيوبشلا ثيداحالاو ةين كر .2ا1تا

 مدعلاوهىل امل هنا عئس ةنازخ نأ ممافا ذم تايعاذان(ىنعلا] م مديوداسه اطعو زدرارب هك
 قااشالامدعلا هيدارأوةلهتملا اب اب اطعلابىلامت شاد:م نما_فناسفن أي مدسعأا كاذنال

 دمآع ديمو قوش دوجو مهن ع و دعانبلاة يسن ىهوفلا املا نايعالالاعوهو
 كلاذراعدبم أ ىلاعتهللانال ( (ينعلا) جي دئسو لص ىع رفدزأر و دون ن[عدبمو قح

 ردي نمو لام ىلعالم دو يذ 4 دن الو هلل س أ الىذلا عما ىنأب ىذا كلاذ توك
 أ ا جس تسمو جس وع اسس حس خل حد حس عع حدس ع ع سس مسخ بسب مص معتم



9) 

 "ضرالاو تاوهل ا عيدب راهقل ادح اولارغا ذه ىلع

 .نالاعو ديا سيت
 ماع لاما مدع ”قرملا ينعي ادوسومىر .دعلا ماعو امنت ءىريابن دا لاعوهو دو ولا ملاع لاثم

 مهربغو*ايلوالاوءاينناللالا اذ هروظي الو مدعل الالام ادوحوم ”رملاودوجولا
 اركتم 4

 ىلاعت اىرأ (ىنعملا] م« مدع ةردوغارثسه همكتحوتاهدرغبارتسن» ىو

 قاعتللا ىراوام تح اينالالهألاب:دلالاعىرأى أ امتتحتو ادوجوم مودسعملا

غارامو دهاشا ين فا زهأ اذهلو مدسعلا لك ىلمةرخآلالاطوهو دوجوملا
 اهباورت

 ىلاعت هلوذ نعو ليلق امناهلا عاتم لذ ىلا هت هو نهاول ذو ةرمخ !نعاوشرءأواهوبلطو

 تدوم وديشوبارداب « راكش آدركف كو ديشولاررحبإ» ىوتم نا ناريبخ ةرخآلاو
 يمي رابغلا لارأو ءاوهلارتسهنااكارهاط د يزلا لمحور عا هتلارتس (يدعلا) جكرابغ

 لوم_هلاو ةسالا نا ءالاو ةرب و كسص هلا اهارأ ترد لاكي رقمو دمة قالا ىف اين دلا

 لاك_أوروصو هودب زل الث مدصلا لك ثىلاعنهئلاهارأ ةدوجوم ةقبشحلا ل حاورالاو

لاىأامنوريةروسلا له ذرابغلاءاوملارةساكيمانل :رعاط ةغيقم ار عل ةرتاس ايش الا
 ءايشا

 تايعالاو لوغملا نوربا ذكوانابع ءايالا دوي ةفرجانلاحورلانو ري ىنهملا لهاور ايغلاك

 صولا, دارأف اوما ااوربلورابغلا اوأر اك لا الر املا او أر ايش دلا لهأ انك ةناالا

 |ىابغل اةلزنجءايشالارو لزنف ليل هلا ان تل أدل ؟اربمملاناكددب نلا اين دلاسدارأو ةرح آلا

 الاعو ارهرد ناصبب الاخ ءراثم نوى اكرم أوهل ابنر دقو هللا ةدارا هبشو

 ةيسرايغلاءايلار كي ناعيةراثلا لّءارهلا قرابغلا (يعلا) العيد آي نوحدوغزا

 لاكي روظي و ةرانملا لت ولعي ابلصتمو اذنل هارت بارتلاو رابغا !ىأ بل هتلأو فذلملا

 (نابغلاو بارتلا تأ لاماو لعل !ىلعدعمسيوقأب فيك لاذ نم بارتلاو رابغلاو ر
 ارارغتا نأ مولعملا نموءاوولا بنسب ألما نوف امسع
 || «ليلعى لالا ىنيبار لال ىو الثم كرمحالب

 (ولعلا ىف ارتلا ىرتل يلع مسهفلاورظنلابت نأ نمي (ينملا) م لبادفب رتب زج ىفارداب

 نيعد روض رن بارتلاورابغلا ةباثمم ىه ىتلا اين لا اذك ليلالا في رهثنالاءاوهلاىرئالو

 لاقا ذهلوليلدلا في رعتو :طساوباهغيتتو العن لب ةرخآلا اوه ر لع دقتالو ك أر

 (ىعملا) يي فرمصةمدرا دار دب فك ه فرط ره هور ىنب ىمم فك وف ىو الئماشيأ

 (رحبالب هلاذو «-فن نفعلاو ديزلاوهر ف اكسحلا عقب فكسلاو بناج لك [.هاذاذكدب رفا ىرت

 «لولدز اايردو ينيب سم فك 8م ةرخآلارح انفع مدعنا اذانانرستمشلسمال

 0 نمرأ اىرتو شا ا نيعب رحيلا نفسو دب ز ىزن (ىءلا) م لبقو لاقاراكش ؟ناونبركذ
 ليادلا+



 3 ب ىتابثاار نو ىمرهاط ل يقلاولاغل وخئركسما !الثم ليلالا
 »و مودل ين ارانيع اكسموأتا !ىنلا اننلل (ىنعلا) يي متشادىنب 7

 أر جلا نشعكور اب ةلاكوه ىذلاو هر رو دعملا ىريىوتمملا ضي رماىتعب قرطق ىذفاد بعأالا

 || ىم ىنمملا ىدرمنم بيمهن سيلا هودوو ءوه ىذاارحلاذي رو عر ديالو دوحولاك
 اذا ديعلا (ينعللا) مهدت سنو لابخ رج دلاوتك ها ديدب 0

 ا زا هذ ن

 رجال ى+
 ةةيقملا تقيل سأرلا نيا دانرمس لالشلا

 نياهج ىعاينالا ملاعلامنابو ةرخآلاول
 اا علا) مب رمزا

 اينالالعأرس نءاهانأ 2 ظن ىف هيبسصن فيكُب .كلا متي

 | ىانيرخآ » ىونثم ةمودعما ندا ارهولابختاوة دوج .ةرخآلا ناعم سيمت مأاذلهو

 قأتونيسكلاو“ "عدلا ىنمع(نرفآ ) ]6 ٍفإِس دردار ناشر عم ىدوت كم فابرصسدأةسوا

 ةلمملالادلا مشب 0 (فابرصص) ايندلا قلاخ ىنعمب

 كنان لالخ ارصسلا يسانا وذاتسا كعنسات نسج !امركسشلا ل ( ين

 ١ذضو ايف امركملا ئشلا :ءانم ىهىئاا اند[ تبرأ ىأ ايفا هركملا كلنع يشرعلا تي

 | ىلاعت هنردن لاكن اناسب ىل امتاهفت وة لَو ءاَهف ساتلانءأنع هم ىخئد

 اهوبغربو ةقيقح اهوئظيلالا ةيناس ةسلاغةركعلا ةيثكلا ارثدلا هتنيشرعلا ىرأامو

 لايم ها اولا ذان مهل ايمن نوبغربف مسهل نوليخع مجاناينالا لهأ :

 ةنريكرزوكرزا دوزدنب عب باتهم نارحاسإط ىم نيرساخو نيب

 2 شامقلاك ةلانعرمقلا ءوضنوليكيةرصساي تا 5 (يعلا) عدرس

 71 اببهسإط ىو ةدئان دوكسيو فو ايهذهتلباث.ف

 ندر(ىعلا) عونلا مم ناكل مشب (نرك ) اك
 .1ت) ادينم ةضفلا تيهذااذانرالا دي نماهن

 ماجا هرع ىف“ أولارب كي عيهرا. ةرصسلا نمهورتسشلا ىذفازا ابناىأساركلا ًالاذو

 5 لاقاذولو ةرددلاعانك اءاتءالءارح ا 8 ااا لا اذدو الوجة
 .11 ىف (ىنعملا مي رخ هدوم

. 0 0 



 مهمل

 | سايركع ارذ ةئامسم ايلا (ىتهملا) يه باتءاعب .رويزوا هتارحاسو بات شْركد سناب صاب رك
 .يكلاو نكي سابركسأ او تفر نعم دشن ا ىلع تي هذا هارثةضذلا ًناملايندلا هللاديعاب (ىنءلا) و ىهته بك ىفساب ركدشمبس ه ىهر ىاترمع مسوادتسس توجو كم ةرحسلاكر مقل رو نم ةعرسلابهاكب شاقو عاتمىأ
 :نوكنالوةرا دغةراهسايندلا نان اينما |لءأ ماين دلارحا لاح
 ارةثل قئاللاف (ىنمملا) يد معزوتاففا تان دحا ىاكديإب ناوخ تذوعأ
 دمعلا نم هللا ىلا لهباو عرضتو تاثاذنلا نماج الع ىشرلا بعز سرادح أ الئاقذوعأل ف
 لال هيدي نيب رضح أف هلحتو كلي هللا هلعانةدت» ةرم عرى دا همرتو ىل لسو هيلع هللا ينل ىدوهلا ديبلرصس اماه دعب ىتلاو هذه تلزم اللا بح اسلات اين دلارعت نموه
 تحط دج تلا اهنمذنا أ ارق الكت اكتف نيترو لا ذوعتلابسمأو لو هيلع
 .تارحاست[ءركرالا ديمدى» ىم لاقو تيبلا ذهب راشأ دفعلاو تانافالا ىنملو تس ةينانلاو سمت ىلوآلا ةياةرمشع ىدحا تايروسلاو ىلافع نع طشئامنأل مانو اهلكد معلا
 7 .ةدفملا ىلاوثنن ةرصسلا كلت (ىعلا) م تامودربزا تاغتسملا ثايغلا
 ىودثم ىلاعتىحلا .افتا,دارأف ةراعسلا (يندكإةليحو ركم نمىأ تامو د, نمتايغلا
 ؟رقازيزعاب نكس( ى عم ا) ع ني زع ىا تدق“ متلو يك زم له فناززا تاوخربْ يل وي
 لعلا نأكل نعم نان ةءاجالا رثأ هنمل ار ظني ال نيلوحر لو هلا نا-١نال لعسملا نال نم
 0 دئهرمه هسا رترم هلامزر 9 ى تشم ص البلا ورق دصلاب ىلاعت هللا ىلا "ال الا
 :دسأو كاب بح أ ةروك ذملا ةثالثلا نم دح اولا (ىن»لا) ب لاف نح نوت فاو موس قار و لابو ت خرركي دو ناراي كين لف ىوشم !ءهل انؤالر دءابحا سنان فاو مهمدحاولا لاذ ءاففرتث الث نامزلاقكاد-هآَكل [ىعملا) « دش ردغردن قو
 وها ةرافي الىذلا نم بي رهلاو كل ىفاولا ثلاثا كلاذو كلامو ءاثم ىناتلاوهوءريغو
 ةلاسلا لامعالا ىفوساو كاامر لع انم ىلمر كاد سأ قم داسقعالا نمل ان كل اعف نسح
 ناكنا هيلع ةوال للسن ناكنا هيلع بساهت تن أوأ .ة قب ليروصغلا نمله ىناباللاملا | (ىنملا) ميروكمأت .!كيلدب5راب«روصقز نورت“ دن لامإو ىمراْل فار أوربا«

 تل لصحتاالو لسنالربغلا ثلعم لخ ديالو ربغلا ىلا فأين
 رثيم اب دبات و ىو ثم فاست أ نم قب دصا !لإ ة,كلمادلحالا مويؤأي امل (ينعلا) م شيوخ لاح اززادوكراي « شيب بأ ل سجأ زورا دوجإو وش الن

 ارثأو الرق سأر لمانامز فنا نكلو لعمربتلا لوخ عد دقأالو .نمديزأواتهىلا قيفركلابأ (ىنلا) ممتن ىئمزتروكرسرب ه حسن

 تلا



 نكوبهذ|فارلكلعف (ىنعملا) يدم رعتردونابدارد كو
 كلمعو كاع نال بلا ليميىحالل ١ تال أملم ا دلل 'ىردوجلا لاق ءاحلاوءانلا عشب

 هيلع هلوق ريت كبح امم هنآ كلمت ىلا عجر ذهاب ريقلاوهو دلل رعق ىلا كعم أب
 ناكسمنا ثيمتنأو هعم نفدنو سوهو ك عم نذ نير قنمّدبال ماللاوءاللا

 مال-اهيلع لوقبهناك ةماللاكنملازأىأ مينلسأ :
 ناك اهيبق ناك ن اوك قوذو لرورسو 'لروشح ايس ناك :ح ناك أ كقراذبال كاع
 لسان كلم نيرغلا كلذو إو مالل اوةالسلا هيلعلاتانسملو كياقعو كياذعلاببس
 دعب (ىعملا) م قيفردوبنل معز ارتافواب « قب رط نيار ع تفكر يهب سد إل ىع ه« تعطتساام
 نه وأ يفر نوكيالةرخ آلا قب رطوهو قب رطلا اذده لجال لسور بلم هللا لس ىنلا لاق
 اندحنا ١ (ىملا) هي دوش اءرام در د دب دوبرو ه دوش تراي دياوكبن دوبرك ل) ىم لمعلا
 باذعل ااهمكلبستي ةبحكل نوكي اصبق ناكناو دبالا ىلا كاّداومو ابح اسم نوكي
 (ىنلا) مداتسراىردمكادركتاوتك« دادس اررد بسكن باو لمع نبال ىو:ثم ملالا
 ىأذانالب هعف ىلعر دقت ىتم مقت-لادا دسلا ب رطىف بسكتلا اذهو لمعلا اذهىأا
 اذاو لام لمع و الشانالاع ناك اذا دشرملاةكر بالا حلا هلا لمعلا ىلع تابثل اىلمردفتال
 ردك سك نودإط كم الس للاي اخلي سا نم الارذكسلا ةطرو ىف عقو الهاب ناك

 ماعلا فرمظب وبهذي ةعنسو ب كر (ىفنلا) اهب دوبىدان-اداشراى ع ه دوربلا
 عل اواماقتا لمر دةيال ناكولو نوكيالذاصا دارا الب ةءتصلاو بسكلا كاذنوكي له
 تاهمدع رده دانو لمع ىهاكأر[تببابع لولا بق او عت نسا او فراعملالكشأ
 لجالاوأ لهم ادهن ىلع لمعلا كاد تح لمعلا دعب ورلعلا عب اذسصلا لأ (ىنعملا) ملجأ
 رو رسلاو قوذالبعس لمعلاو لمعلل بي معلا نان: دئ انه ل صحب تول ادعت ىأ ارم ىطعي

 ىوتثم لاثاالملو ذاةسالا ةفرح لعتبنوكيلبعامتالا درسيب نوكياللعلاو ةرخآلا ىف
 اوبلملاءالمعاب (ىنعملا) مب اهلهأ نمحلاس مب ركنمو ىبلا اذا, فرحا ف اوئيعشساو
 « فدصلا طسوخ ار دلا بلط ا ىم فرحلا اهأ نمملا مب ركنم فرحا ىف ةنراعملا
 لمعلا بللاوفدملا طور دلا بلط !ىخأ (ىعلا) مفر بابرانمنفلا بلملاو
 لهأربغ نمل معلا بل طةالر حلا هلا لمع ةرح مولعلا ىرارد ف دص ةنانملاملا أ علا نم
 مني رناط ىع ةغايصاا ةعنسدادحلا نمتبل ل كنأك هلهأريغ نم هتبلملاذاكنان لمعلا
 نابرلا بي- فاكدتسالانان (ىعلا) »ا وكتت:الييلعتلا اورداب جاوتسمنانيمصات
 مكتآ ارمجارخ *كجاوخ و دم ديشوب قلخ ركىفابدردإلا ى+ لامنراشأ اذسملوأ
 9 !سسلت ا ةغاب دلال (ىنعملا) دركي



[28)) 

 يمنلخ شيمكد هوا ماشتخا ىنلدددبشويراركته1مدتقوإ ىو كلذك هللا دنع
 مساح افنملا ىنمعمب انه نكسل سنا »انعم ناكى لو ةلمهملا لادفلا مذ (مد)

 3 رد ناكل عب مكر) دسم م نمش رغاملا يجب
 ايلاب 1 تقودا دا سيل نا( ىعل )ما دعفالا ىتسعمب ةيمدعلا فاكلا مشن
 مضارتلا اذكهراتوو هنزعبهذنالوهماشتحام دعت الر قلما مادق هماشتحا صعنالا

 « زنك نوريب ربكس ابل سرإو ىم اةرشوازعدا دريل بل عتئاراتو بهذيال لعتلا يح
 هكر اوربكملا سأبل ندب نه علخانا ذك الا ناكل ذا(ىنعملا) م ٌتخوعآرد شوب لذ سلم

 ىزرتكرع» ىو كن .موذاتسسالاكلعيل عضاوتلاو لذا سايل ملتلاىف
 معلا ل_هتتدرأ نا(ىعملا) © تا لهف شفي رط ىزو م1 تفرح م ثمما وق,

 نايبلاوريرمتلاب لسحب لالا مف اهعب رطن ةعنصا !معتتدرأ ناو ىلوق هثيب رطق ىرهاظلا
 فسخ بحوم ىلع لّوالاو ةاعذالةيعبنلاو ذاةسالا دلت, لص« ىفاثلاوثاسللاو ريرضلاو

 تيب نى هاوخرمفإط ىم لمعلا لوغلا نآيتا ىأ لمعلا ىف ائلاو لاجرلا ءاوذأ نملعلا
 هناف فوصتل اوهو ى هل ار ةذلا تدرأ ناو ( ىعملا) ب تسد هنديك ىرلكت .زوفوت سمات
 لمن الدي قأتالو راكب لنا-!قأبال فّوصتلإكقب رطيفو ذانسالا دشرملا جشلا ةبصح تاق

 دار ملاذاتسالا مالا بلقلا ةيفدصن كالو :بلغلا ةيغهتبإلا نوكيالضؤ هنا ١
 ذولعو (ىنعملا) ب تابنزافوا ,رتقدمارز فو تاجزناجهاتسارن شنادؤو ىم لاقا دهلوأ
 قبر ن مالو باتكسل اب رطنمهذئيخأنالو شرما جوَرَممدخ أدي رملاحور رقفلا
 ءالولء ادب تكل امو دبعلاىوف- ىلعشلملا ةور نم "اربلارغشلا مالسالا عش لاتاك ناسللا
 ةىربالث أب ىلكلا!ءانغلا نع هجولاد اوس ىكسف, ريرادملا ىفدجولا داو رققلااولاقاذن_هلو
 نوكبل ىلاهآ هللا نمةبهوم رارسأو هتمافمو اوح أنام ميو اب ورخ الواي ويندا دوج
 رغغلاىوسوره اوجرفثلا هارعش !ولاتاذ_لرلاوحالادو مرلاسمسالاةيو رنم اغيظن
 !!وورورغر عاد س هلك لاعلا « ض_سرقفلا ىوسوءافشرففلا « ضرع
 زومرنباتهرك ١كلالدردإل ىمو ضرغو
 رطازومر كلا-ل١بلق ف نا ضرنولوا
 اوقنأت شمرلا ةفرعمبهل لع النآلا هنا لعبلفا

 !عاذااولاتا هلو لاعفاال ل امللر ابتءالا ةعب را
 ديامرفب حرشنلا سب هاوضدز استاحرشارشادانإ ىوننم هتلاريغ لالا بلقىف قال
 نيعلل الل عتمي الذ ايضا !نيع هعنصي كسلا باغل هللا ح رمش تح (ىنملا) «ادخ

 كباةةلظ ىف عدرلا اهل اجرونب( كردسثلحرشنإلأ) ىلاعأ هللا لوب تفولا لا



 مصر

 ضن أ ىلا هم ألا ص اوخ نموهو (ةلرهل ا ىذفا لرزو كنعانعشوو)

 نارتتاإ (كلرك ةكلانعنرو) رك اذاادوجو فرك ذا ان1ةنيطللارهاطر هم لمتأو

 دونر اهلاو انتب رك اذ-فيقح ىلا كتيروك ذم ةةيقح لاصياو اننيروك نمد رك اذ

 اؤناكينمؤملا نأبح رمس ذبآلا لسه ىف نيتمؤللو فوسرلو ةزهلا هظاو لوغتاب انزعرونب 'لزع

 قحلاهقاةزمر ونيزيزعلوسرلا ناك ةي دمحم اةبوبتل ا هيفمللا ةفيطللاةزعرونب نيزيزع
 اينالاو ةلزملاو: دهاج اريسع عمنات كيف هنلا اهعدو ألا كرم با ىلدهتحاف نيبملا

 ا ىبنعلا ىف :دهاشملا رسب ة يناثلا
 اف ةدهاجلا نمتغَرماذ ةةقرعملا
 ب ةناثالو ةمسهلا ىلاث نكي ةراف :دهاشملا

 مذةفرعم ةبئاش كلاسلا يلتف مادام ل ساسحلاو نيدلا ميغ ها لكلا تدسجو هتدحوا ذان

 ههقالوغي تفولا لاذ هروب وهردس همركبىلاعتهثلاح رمشب تح «بفةةرعمالر مفر غفلا

 تحرش ءايسنورد6 8 ىو لامتراشأ اذ_هىلاو الردم كلحرشنلأ ماهلالا نب رطب

 جيو ثلردسل رشا هلا لوذبنأب (ىنلا)جاهداسهبتا هتيسردناح رمش هما 1

 ىممسوام ىسدقلا ثي دا ىو ىلع ناكر ييشتةجسو كبلغو كردس ف مضنلأو كبلنشا

 |رازنالا ىف اترفتسناكن عرولا قئلامى لان ول دبع بلق ىنعسو نكلو ىاممالرىنرأ

 يلام ار[ زاخزازوضوتإط ىو ىلع هفلاةعريتأتة تلح نم ةبحرا دةمهيف قبب ل يح ةيهلالا
 .تاىلءج رافلا نم4بلاط نآلل تنأ فا .(بسقكا] مب ىلا نوح ناركيدزاىلمم ه

 اذالباقو دعت_مثنأ ىأ ب لامرعغلا متن ائنىال بلحم تنأو باطشلل ىلا ىفءابلا

 بيلح ل م ثنأ لاملاوكبلف كرتنئثىالف  لثم سانلا ديفتي ةلاطاءذهك يف ترو

 ءافصلاو قوذلا بلملاىأنورسبنالذأ مكسفنأ و ىوفقاعرغلا نم هبلطتو ىندلا معلا
 مشى ارجو « رانك ونردتسريشتم ثج إو ىو ةعاضبلا نلبلق نهبلاطتالو كبلق نم
 'ءييدق وحش عارجوةباجال, كيف برلللا عيبتمو (ىنملا) هب رافتزا فوج

 رسمي اهتاشمةرارملمدقو ركل ارسم عمناو
 تفو كلب رولاو بهولا اعف :دهاشأل ضمان

 بلح نيم عينمتمأر عاضلارهو راغتلانمبياخا بلطتٌيثى الثا ةىأ رحاب
 ىمةعاضإلا ايلف نمروغن تازومرلاو فراعملا

 كفثنأ | ىملا) يب يدغزا تسجبآ زارادلنت « ريكباىارعب ىرادىذغنم

 الت: ةغيقم ارضي ستموة قيقا ارح نم يهشنم ىأر يكب آت نأ نماي اهظعا ذةنمرعلا

 لكتال فيم ارم نمءاملا بله لب نئالإا نالريدفلا نمءادمابلط نم تساينامب وادا
 نه ةنوسج حو هلا نكس خذك اف أ مكعموهب ءرىلاعتهما لاق ىلاعت هللا لاصنا ةددحأ

 ةنال لعاق ىسع<ليعفوهو ليسلا اهرداغيءاملانمةعطغل اريدغلاو : دحنولارحة دهام

 سءاخا  ىوتم | عو



 . زابتسه تحرش عرشت لاك ف ىع ةجاحلا :ٌدْشدنع منع عطقش ىأ كهأب ردغب
 ثاحرشنلا قرشلا لو ه>لجالئلر غيل (ىعلا) عز اسيي دكووج حرمتوت ىدش توج
 هيدكوردصلاو بلغلا حارشناو حرشوفلا نمابلاط تنكف يك ثلحر ر كوه ناك !ذانالر د
 ىلاع نكف ناميالا نم ةمملاا ءوهو في ريشلا تيدا دروهنا لسعاو لعن اد هنهت ىلا هللا بلا لك ةقيفحلا ف نكأر لو دبلع هلى سلو -رلل باطل اناكو لو هاؤسزعانىأزا-
 نورمارد ل دح رشر دركيردإو ىمردصلا حارمشنا نم ةصح ثل توكيل غلبل اىكدلاب ةممل ١

 للصلح الر دس فو هىذلا لل: حرش ىفرظناو (ىندملا) عي نو رص 3
 نوريسبئالذأ مكسفنأ قو ىلا.عت هوقة نعم ك بلع ق دصيالو كليتايالىكحردصلا حا

 ىلا: ءاوساع كلل ىلاذاف ىلاعتهفا ىوسامع لفت ملاذا ردسلا حارشنا كا لم عالو
 ىنتيآلار يب مكعمومو 20-5 حلا تان[ ت بارو لهن ف تراظن هيلحترونبف البلع ىلخ
 هلو املا مايأ نم (مايأ ةنسف ضرالاو تاوهسلا نا ئذلاوهد) اهلؤأر ديدطلا ةررس
 لدي ( يام لعب) ب وليا .ركلا (شرعلا ىلع ىوتسامت) ةعمل ا اهرخآودحالا
 (ءامسلا نم لزني موز ندالاوتابثلاك (انونمتيةرخيامد) تاوذالاو رطفاك (ضرالاف)

 هلبعب ( مكعموهو)ةئيسلاو ةملاسلا لام الك( دانس (ج رعبامو) باعلاو ةمحرلاك
 (تاوعسلا قلخ ىذاارع) نيد مجتلا 7 .(ريسب نولمت اع هتهاو ماك اسغنأ)
 طناف ةجردماة ب داوسلاو !تاطقدلا (مايأ .يف )ةترسشبل (ضرالاو) ةينامورلا
 عمنا |ةيبئلالا ةكر املا ةمللا ىءي .تصهأل ا ظمتلا شره ىلع (ىوتسام) ىنولالا
 فورا ارهشأ «بلهو عوبسسالا اسمو ةيمكماودب رد قل اوذيدارالاو ةيلعلا تاطغنل ا
 أريهن سيارارسالا انه مهنوتا !تاماناتالءاكلا ثاماكتلادايءاو ني سلا داجأءاو
 جوولا ةوفارخجدوأ هئالاهنمج رخيامو ضرالا ىلام لع, ىل عن نأ اءانج ردان ىمدعالا اما
 لوزنلارسامج ردأهنالابف ج رعبامو اعلا نم لزنباموريمقلا تو جارخال ادا دعتسساو
 هدوح دافتم مكدوجو ىميتنك افيأ مكعموهو ريبدتلا تقوح ورعلا:هكحو
 ىل هآ هللا ناكاذا | الهاي ىبهتنا مكل معتم هئالريسب نولمعت اهب هاو هبةدوجوم مكشنونيكو
 ةرفربارت نير ديلي ى مالثم مكا اعفأ ىلع كيزا مك 1 تولمعتا هريب ثنك افيأ صو مأا لع هنحرو ضب و مومسعلا ى مهر دقو لعب مكعم

 أدي سىلاعت هلا عن نع لذا



 ((ةزيلز

 كلسفنب تلغتشااذا كنا هب فر ء دفق هسفن فرع نم ل-و هيله هللا ف لوسرلا لوق تعمم
 ريايلو كل هللا رضمو ةلدوصقم ىلاتلسو لابا !غارف ممهءانغلا لزانماهتزنأو

 بنتجا(يدلا) يي ىردرهرارسن زل دردور ها ىرسهريخ له عن دوخرسردإ»
 له لوقو حالملا كيعس ل ب لعج اوابقا م ىكىأ ك -أر يف فل اىنعم عيدوخرسردو
 تنأْئثىال ب اعلا باب قدو بهذاو سأرلاناخو دودائ لاو يللا لرتاو عد ىعمج ىرس هربخ

 او سفن دهاجو تاضايرلأ ىف عسا لوقب هناكب اب لكى نع
 + باوننآو نيزدوخزا لفاف و وج بان ايم يفونازئاتو ىم كج اتا قلنا ىلع دعب

 بلاط تنأ كاذوا اله نمو لفن نع لفاغ نكس كتبك ى اره !ءام ىف تن الث
 (يفلا) مي د_فلمودس شيباراهم حو ددمابب[مهس و بك شبل ىوثمرهلا»ام

 ماد نوكسل اييندلاله أل احاذهوادبأ عطقنالدوحوم هامددللا 2
 ةايحلاءامىف قرغتسا نم لاساذكة املا نايرج ةدهاشم نع مهعتئدس مهةلخو دس مسهبعأ

 هددم كلب طيح ىنعملا "اموت احلا ءاما ذعار هلى اهب ىنعم هامل اذوا ذه نم بملاطب
 ىمرخ لاو ءارمال ىونعم دسك فاخو ما دف نوكل الا !ذهامو ءارثال تنأو كله عطقتنا
 (يسمالل هب ركبسا نكي بارتكاب . وجب ساس رانو ناررب زبسا»

 اهك ار وه ىلا سرفلا نعرذاغومأو سر غلاك طإ سراغلاو سافل ذسفن تحت سرغلا
 تلا .لوفب هلكسرغلا نأ ن كلو رفا لامك ار ثنأ ىلا الهام لثولهنا هسجوو

 قاعوحورلا بك ارثنأ اًدك اه يازووتي اكو رخ بيغ ىذلا لاشم .قملا بلال

 نهلة اذا ديرولا لبح نم هما برقأ | نمتو مكمءوهو قوف ىل< هتردخو هللا: داراب غاقو
 ةفرصتم ىعرا-ممان تنأىتلامالةسصلاو رصبلاو

 ىدوصةءىرأ ال لوفتف بولط!تنثل ايف هلا ثامنا :

 ىف (ينلا) مك ديدعكىسادوخ كليا ىزك تفك » ديدب ونري زب نيا تسد
 ىتلاسرغلا نكلو سرف من هلبالا لاف اسرف ةرهال / اان ظقبت عع
 نمءيل برق ن حنو رس نم ةربخالدل ىلاعن هللا برت نع لفاغلا لاسا هواه ار نم اهتعيض

 د اوربازرخ فوبآردلا ه٠ تآتسواىور شبوبآت سمو ىونثم ديرولا ل ب>
 هليعو هوجر ماّدة*املا الاذر همءاعىأ'املا:, ىف تاركسعس لئاغلا لاذ (ىنعلا)

 شييو زيج توف ىونشم ىراح ا اسم ا نم هلرجخ الو ىراما*امملا فوه ةبيمع ةلاح هذسهو

 لاذوئن ناركسوع (ىعملا) « زينب وخع ىثو زيحناز ريخإ « ريحت سوا كور
 نالمفنرد»حارشناوح رشنمةربخالاضيأو ئذلا الاذن م ةريخالههجو مادقْئُدلا

 اردروكتوجؤو ىوننم رخل اثمو اضي أ ندع



0 

 ىلاعث وق بسح ىلءر لاب رصلا لاصت العئاءب اج فدصلا نان ءرادج فد صلاكوه ىذفلا ايملاو رجلا نبأ لوقي رصلا وهىذلارهوملا كاذلثم (ىعملا) نباىنعمب فاكسلا مشب( ركو) هيبشنةادأ (دوح) دارا فدسنوج لايغت ه ركرحيديوكرحي
 ىلع لفاغلا ردقيال يعم اررفتعمو سهلا مرهم ىلاعن هتيعمو منك اغيب كعموهو
 بارا ه دوش شامهوكن نك » ىونثم ىلاعت ةدهاشم
 ةقيقطا سعت لعشر رونا اص نوكي وهاب اعنوكي نيأ ةوق لفاغلا كاذو (ينعملا)
 . || مثج مهتسوامثجش» ىع سهلا روم ده ك اباه نوكي نبأ ومن هتريصا رست عت
 .ةلاهتيعر(ىلا) م« شدسهتشكوا دس فرن ها شدب
 شوه واش !شوكدس» ىوشم ادس ةراصدسلا خرنيءو باجو طاب رو
 جلاسملاب هل اب اهراس هذالراس هعاشأ (ىعلا) » واشوهدمىاراد قحاب
 هيناربسو قا شوهدم ثنأنءاب رس عامسلاىءردغتالءبلتنذأ تراس كح ةوينالا
 تلا ىف د ظنا نإ ءكلتياكب ميلا هجوتو هاوس امج ضرعأو هيلع لبخأ ىأ سلال نمثل اا
 اوم لو اياولغت دان ىمختألامهناينالا لهأ ىطعأ ىلاصتمتانان دلاو باهلعا ىنعج
 مهف مها اًدس مهفلخ نءواّدس م ديأ نوت حجو مهم ىف ىلا هللا لاق هلا لسرلا
 هملاءانك ادار امه مومهلا لمح نم مالبلاونالتلا هبلم كوةريةتردإ» نو يصب ال
 ىلعهتلا وسر ّودس م هكلهأ اهنمداو ىآقةقاَآسالمو مولا ه«تقرغن نموءمو هرتاس
 (ىنعلا) ( تاعرثنآ ةرتدزربنى ة طاهر ود آر شوه » ىوتنم ىف ى عج ردنا
 كالت نان ون دل الاصملا فراص ىف «ترسو ثاعاطلا نم هتدسعب وتأ ولسا ىف هوك هع
 0 نئاالقمل انالةثيشح وانت التانارذتا ىأ تاهرنلا
 ,بآ «رانوب ار ش# بآ زط ىوةثمري لف ايذدفا عاتم لف ىلاعتلو#
 زرطالا«الاك ثانع ىنميّلو لس أ لكدبصسن كا ةمءام( ىنعملا) ب را ىوس ةسر
 نافل صب فرك كة عءامو ةبويندل'رومالا ف
 زو لوغب هأك اهلا فرصنالو ةرخآلا

 دسةئيعلاضي أ اهلرؤنال ىلا

 ىأ ماك | فادوحو ةرصترغل سب فيك.ذ ةينامسملاوةيناسغنلاتايضتقملاو
 خاشنباءدبكمشنكوخاردهخ اشدنآنز .نيهوط ىويم .رغثلا ةبانمع ىهي .ىتلا لاكتلا ب

 ماقاوةهبقلا ةيعشلا ةبانعوهىذلا الاذيرشاو ظفر مسا( يلا ميشال باد شوخ
 ديد هلعج اونملا عرفلا كلاذفءامملا طعاو اهكرثا ىأ !غاسغأر اهعشرسك او اهتدام
 ةداعلا ةيعملاءاملا مشد وخ نم ةبكرم شنكوخو نصغلاو ةب«ثلا خا ةانايع |



 عا

 ةبكم شكو نهوةر ةبعشلا ىنعموه ىذفلاخاشلاىا عمجار ريهغ نيش لاو علملا فاكملا معي
 اذان زانخاشلاىلا عمجار ريهش نيشا او سمأ لسعف فاجسلا مشن نكو ديدلا نونا خشب 3
 || ىدبلا يع تفرسناو اهبقناك ةين دبلا تايه لاو ةءنأفتلارامتالا دبل ا ةرعش تفرع

 أو دره إف ىوةيملالا فرامل اراسٌم هنمرمظو يح ةرخآلا لاوحأ لاو ةيئاحورلا ل

 || لكنامرلااذه ىف (ىنملا) م« رم ور نازا ل ايدوشنيك « ركسنرخآتامز.
 أ ةردخاللاو رطتا هتلادابع ان ىكسل ىرطرضعن ا ةتسملا ةبعشلا نمو و
 لوي هاكر فلا تدنب ةنسم ا ةبعشلا كلت موتهطاي نوكس وبلا ةبعشلا ءذهت أن ةبقاعلاو
 « مارح ارشآل الحار نبا غاب بآ قط ىوثءاهرأث ؟رهظنةي ورخالا وم دعتت ةيوين لا دساغلا
 مارح الافاو لال اذهل كلدوجو ناد ومركلام (ىنعملا) جي ماللاو ىبس رختآ ارقرغ
 ىلاعتهللالاقنسسح ةيورخالار ومالا عءفرس فان مال_لاو قرذلاممالارخآىرت

 مكر غتالف لا ضف ةي وين دلا لاوح الا نم هدابم ىسهنونو دبعيلالا سفالاو نجلا
 تاذللا ىهو ةصيقلا ةيعشلانآبو ةعاطلا ىو ىلال ملا ةبهثلا نيايداراف ايندلاةابا

 فاحورلا رضلا«ام ىأ بآلابو ىفان الادوجولا غابلا,دارأو ةيناسمتلاتاوهشلاو ةين امسملا

 ثنارملا عطنو بلف ىح تاءاطالةةققةنقوتصيمو ببن اسنالا ةرمسلا هئمتعفرو هسحورو

 هج لدم وف ىو مال-او نيلاملا نزله وب قرا دهلاراؤأب كلر اذان ةب
 ءايراصتألاءاطم نوكيام لدعلا(ىعتا) يارزاغ ندا دبآدو مجمل ءار رراصتاءدبادوب
 ةرفغملاو ةمحرلا بيست اء |اطلاو رامثالا تينتراصتنالا نانءام ٌكلوشلاءاطم'نوكيام ماظلاو

 ايىتمعت عضو لدعإ» ىم ردسملاةغبسب رضاع مأ ءدبناف فل كوشللءانلءاطعاو

 تاسحالاو ةمعنلاعشو وهلدعلانأت (يعملا) ي«شكبآدشا كى صب رهبفو شعشوم
 هك يشومانر د عضودوب هج ماعلى ةرصت لكل <أ ىلاءاملابصم ل دعلا سيلو هعشوم
 دل فرسو هعضو هرب ىف ئشلا عضو نوكي نوكبام ماظا او( ىنبدملا) « ىبنمارالجدشاسن

 باذعلاو بضغلاو لتفلاوهو ءاليلاربفاالحمالو امينم نوكيالماظلا كلا نان ةحيربشىلا

 ىوفل ا فري هتنطاس ف ل قتسس اذا هن دسبلا :دلب فرب دم شاعملا لةءناذلاذو باسعلاو
 داو هن امسحلا تالا ىلا ءأضءالاو ساوخاو

 ىوتثم لاتاذولو :رامالا سغنل ىلع قوغبا حورلا او بلغلا ىف اهنرس ل دعلا نال

 لقعلاو ح ورلا طمأ(ىنملا) ع هركرب وربح ربعي ىف و.دلمعر اجت اريؤح تمعن إل
 [| ض١ سمالاوهو ريح لاب وعملا عبطاق اهطعن الورفن وأ كنيل ةيونعلاو ةيرو سلا ىلاهئق ملا ةمعت



 ىلع !هتمو منو !هتحزو ارنا مغ لمح (ىسمألا لح ورلا ةحلاعم يتعب (ندنكناج) برحلا
 كلناق باغثلاو حورلا ىلم هعضن الملالاو ةمحزلا كلنو با طشلل نير اعتلارخآىفءاسناا نان ثان دب
 ىلامت هلا ةمدخت اعشر امن الى اع هللا ةءاط نع افلخت ح ورلاو بلل ا ىلع مالا تعضونا
 ير ازف مرد دنيز ءزيكسرخ مراب كنت دا ىددعرسرب إف ىو ,كاو سفنلاةمدللال
 ىلع بري رلمالا ىضنلار امف- بلل او ح ورلا ىسبم سأر ىلع كدب جت هشو (ىملا)
 رام البلا نال برس مالا دهرامايقو اهثوو ا اشن ىأ ءزيكسعس كنديرضخو روبط
 سهل ارا ىل_«تاعاطلا لح عشان هاذ حورلاو بلقلا ىسيمن سقت السبلو سلا
 ىونشم هيهلال'فراما اومولعلا نيءاس و ضاي رلا ءايموف امولعج اول حو رواق صاخو
 (ىنملا) «ثسين طرشنتزا كاس جار ]درك ه تسون طرشندركش وكردارعمرمإ»
 [ذكءرؤ:اءدزاورصبلاءالل- طرنشنيعلا ىف هعسشو لبإ طرتشت سبا نذالا فلكس !كلعف
 ضلك نا يف الوقعم الو اطرش نمل وزعس لا نم «جاط سدي لاحو باقل راك
 قدرك م ةفيقللا ليس ىف :,ةرااوكر وكل اووي كلر ذهاكايلعف طرشو لدع
 بلنبحاس لكنا (ىعلا) م شر هزو وشمر كش تنده شكم ىراوخ نك _ز انور
 ىوفتل !نان قلملا ىلع لالدلاوءانغت الا ل مفاو يدذل بل لالي وه ادشممتدحووأ
 لك أتالمسج بحاس تنكناو مك اضتأ هلا ديم 1 ىلامت غل لا زيزعحالهلاو
 رام قذو ركسلاك ةذهكلندبل ىطعب ىذا ذيل لك أنالىأ مسا!قذو ركسلا
 ارترعزإلا ىع ةوسلابةرلمالا سمنالل تاق مسا ان ةنكسملاو شاوتل اعاؤنأ اطلاو
 .نانمسلا نان (ىنملا) يي ددم ى دشاي هك تب همه نت .. ديدتفو تسعفات

 يمت مهدد اذان ددمال,نوكينأ تدبلا لم :ثاللان هلرعشمو
 همها ةرهث ىؤني ماعطلان ا واوثو مءرسسكىساعلاب عرئالف# كرب ,الا لاما ذه هلو هنايغمل
 ةذيذللا ةمسعملالا لو امتنان ىص اعلا نم ا اذومئرسكب طال جأ بلطن الن أ
 تسنن خزودمزيهإ» ىم تعئنال كلذ نا .سفنلا عئمولو لكلا ىلع صيب رماة وهش وعي
 رق ىوق ىلع اصقان هلعجا ندبل ارانل بط ( ىنعم ا) يشكرون عزيه ديو ربدو و شنكمكو
 اوكف نوطساهلاامأو ىلاعت
 غال ندب رمش نأأ ذهاب قئاللان

 هنروإو ىم تاذهاجمارتاغاي ب هءئاوهءانا امص ادي دج اسوأ 8
 ايتن ديزمت نار( ىنعملا) «ابهلا ومش ماهودرد ,بط» ى'

 أ 700 0 ا ب سسسبجا
 تااغان راب





 لدوجولايحامهقلا فابن
 ذج و بلط نمووو حيو بالا ع رق رم ىو ىف هيناتا دوجولارءابل ا. كيلا نوليمالل فتم
 (يعلا] 6 فرسمتمشيتجز مه فسوبتفاي «فرطرهامردت سبا زرك طم دجو
 باوبالا تعفو بجوم ىلع فرط لكباوبأ فس .وباتديسلاسو لمت اضل ]تلعن رناو

 ىماقرصنمعو جرقا دجو ةكرملا بب بان مالسلا هيلع فسونان ديس نكل كل تيه تلاقو

 ثلا حفلا (ىدلا) م ديهجر ف سوبدرك لك ندوح « ديدبدشءروردولغتدشزاب»
 0 د للاىلع لكوت م الل هيلع هناا قي رطلار وذل

 بارولاءتينهتخرهحرك ف ىم نيسلخملا هللادابه نم

 ةازورلا ىعج أنه ةهعملاءاىشاو اه وما« ارلا مشب (متغد)

 هريعن ىأهريدغتدونملاوج وسلا نعم انه نتصستنلو سأرلا نانو دود ريما ىنممب تناكو لو

 بناملو ةرخآلا ملاعلر هامل دفنم ماعلا اذهل نكي لنا لسناو (ىنملآ) دوتعايو جوجلاب ءاثعم

 قئاللا جوج اب ودوتم ايةريسر لا ملارسبي

 ةيعرشلا
 ملاعلا اذهلتين ,ىعملا] يب نعهيفادءارارددمآه ىطومزاو ىدمىناج زوتإو ىواثم

 ةلصتلاءايلاو ىركر ف موز ادءارنا لع هئبي نب رطدحأ ملءيال طوم مر لش نم
 ماعلا اذهل قي رطلا نو دجاو ايلوالارءابننالا ال ديدسريغىنعللا اذه ىلءو ةدحوا] هب

 ميزت اذان هقيرط تلعو تيأر زءنطوم نمملاعلا اذهل تين نقنما لوفت أ قوالاو
 ءايههرنيز هتسينار ووكشان فا دنرك ف ىرتشم كولس ويب رم لعقالا ةكدقي رات
 لوقت الت !الاعلا اذهل «ىجلا نب رم منال تنكنان (ىنلا) « تسينترارام

 قي رطالىذفا قبرطلا ا ذسه نم كلررقم ب اهذلا لام لكىلءهتالدوحومري مغ نب رطلا

 ىلا لوسولاو باهذملا كرس بالتعب ره اطزيغ هقيرط قي رط نم ةرخآلالاءل بهذتىأ

 نيلعف هربتعا ان ةبناحورلارابتعاي قي رطل كلرسي لب ةبناجسجلا قب رطنمنلاعتهللا
 نماكو لكل نكميالقالاو كارهظبل تاعاطلا ةرثكمتارا تحت لوخدل او دسش :رملا ةمزالم



 تآءارواد عمو تسارر بج ناداسٍباوخردىورى اه ىونشم الثم ةينام ملا قب رمل
 لامثلا بناجىأ انييوالامشارو رسم كنوك ةلاسمانملا ىف بهذت (ىنعملا) تاكتاديم
 نا ديمو ةصسق قي رم لعتالىأ نوكي نبأ نا ديملا قي رمت لها هأوالسا نيغلا بناجو
 ملا علل ب ىطلا معان موثلا ملاعب رط تليع اذان فاوو فاك ث|لاشم ١ذسمو ىسهلاملاعلا
 تادشسوتال ىو كيلفاغلا نم نكستالو خزربلاملاع هيلع سقو ىرثعمر لوفعمو هت ىسملالا

 نع اهط رانيعلا كلت تنأ (ىعلا) « نمكر ثنا
 ثلافنىرث !ذنه تلعقاذاع لماك دسم ىلا لفن لسو ىلاعت هللا ىوسام ىلا تاغتثالا
 ىومانطر لزالاو م دفلا فكل تناك اهات يسهلالا اهلا ىهوةميدقلا ةقيشملا ةشردملا كلف

 ةرومخ نيم ةئامملاعلا اذ هى نانئرهاظلا ماعلا اذهىلاةرانلاك نيم ط رىلءردقت فيكو ( حلا رارغزاومنتسن مثجدنبم رامج مشي دص «ىدنبنوج مش

 ةدهاشم نمو ام ار شلنيعل ترام امارورغم ل نوك ةهج نمو كنيعل طابر ىه ةناركسو
 دلا قرامز نع الرس شغب اذه كيلعف اج ىبملالا اعلا
 داشرالا ىوعدصوصخلا ىلع ةيوينلابسانللر د_هتااوءاطاو
 .ورو كبلن نيع هضفؤ م مركم هللا فبل ةه دخلا, لاومالا بلحو ةفمالاو
 9 410 ينالالالاعلا ىلا رصتو هحوتتو ىوتعملاةرخآلا

 اسىرتكلا بح مكنأو (ىنعلا) « ىرورسو ىرتم ديمارب
 ..عدإ دزتو لودي ص رتكيل سيرعلاو :ساررلاو مظعتلاو ةمظعلا
 ىرتتغداو (ىءلا) مباَوكَوسسس تاو كبده هبارخع ,روإل
 بارما ريف مانملاو مونلا ىف ىربىتم ميبقلا مونشملاعوبلا ةبيمم لام ذهو مونلا ىفىرتشملا

 ةيالولار ةمارك-لاو ىوقتلاو دهّرلاو لملاو لعلا نمل غئمىأ ىلشل ارغماب هشام اديه
 + آلاب ةةلمتلا ةيولالا فراعلا نم ادبأ ادبأ ائيشناسمتال أ جيه جيه ىرتشلل هعبدنل
 اراديرخززا « ىداجاب ىديلاارنرك 9 ىم كمزالو ل بحأ سلما
 2 قولا ةانشملا"انل مشع (ارم) طرشلاةادأ ةيممهلا فاك خب (زك )
 ىشانملا ةاكمل«ايلاو ىدوب نم فةذع ةيرعلا ءابلا مض (ىدب) ةدحولا هيف ايل وريم ىعمب
 |زمخ كل ناكو لربك مايو رد صتماي (ىنعملا) ةيسراغلا ما فنا : ىصضأ | ثفو ىف لكؤبام(ىشاج)



 (ةلقفا]
 اذه نم لدارهنالا دما لحأ ءارتملا وم تغرذل ىصخلا تو لك الإ لا
 اف 5 !!عبنصلا | ذهك :مردساموتاروذ:لابكلاوكرا دنيوة الو بحس سانلا

 هج ش دنتمك د ركى ويم غس كوع دك ص خت ةسنؤ لافاذهلو جايتحالاو رغفلا

 هواوي دش عيكهنىدر وخو ىقفاب ىزيجرك ١ تفكي وكى واب و دش عيكدك ءدروخ
 /نقفكمو اب تار دمر كس ادثاب هتفك هوابدش وكشلهأر يغب بن نضر هدى تفك
 | ثلن! ىتح تاك املا 4 لاق وبا !ىعذاىذفلا سلا الاذةسق ناس ف اذه يدتر ومأم
 نمائيشت دجووللات لفسعتالىئلا تاماكلا هذهل +تماكتو انونميو 4.1 ثرسس
 لاشي نسحو فيطل مالكل كال لابلا مالكسلاب تءلكن ىو هنأ تنك املهتلك أو ماعطلا
 | لهالا دنعوه ىذل ا مالكناب نيرومأملالابلا لاذ ىف ازاكولو لومعمرم الم اب نركي هله أر بغل

 رومأم“ايلوالاوءاببنالاىأاوئاكرايتءالا اذهب ول ملا لهالارمغدتمو نس
 و دشريف الحلا,« ايلوالاو*ابننالا مالك اومهفؤلو راثكلا ١

 لاف ىذملا كلاذو (ىنعللا) عر ااربمغيب همها و مرب مغيب نم تفك لكي تآ ف ىع

 ضشدندرودتتسي شندرك وه ىم ءايننالاعبجن مفرشأو زضفأ ناو حلا بناج نم ىنانا
 نمموط رمالكذلا ذه متم قلما عمسالت (ىنعللا) :41زالوسردي ركى مه نيكه ءاشن
 داشرال هلا ىناسرأهلالا نم لو رانا لوشب ا ذبكمولاةوَت إلا! ارو ذح ىلا ءوبهذاو هقثع

 م« موت مادو تسركمهجحدك و موز ومدرب مج ىورب قلخ و ىو .دابع
 فلا اذهاموربوزتلا اذه اموركملا اذهل ىائاتدارطاو نمبلاكوقما هيل عتجام (ىعملا)
 اذهلو ىخاملا نامزلا ىف لا ىثلا ىلع ىا1 عاما ىرتذلا يذلا ىلء واحلا عاقجا ناكف
 همهامو م دءزا دياكت ف 1 لو ررك ىو اولات مخأب رامكلا نال نعايكسح اس لات
 اذه ناكتاراكنالا هو ىلء ملسو ءراء هللا ىف لوسرلا حل (ى»لا) مب منو مب رمغبب

 هوقبناةرغاةروسفرافكلا نءامراثل ءاكح ال مدعلا نمو ناكمال نم ىنأ هنوكما الوسر
 اهياميدنت اضازاامإط ىم متعرءابنأ انعيجاضيأ نضالوسر تلا ثعيىذلا!ذهأ
 وهو ناكل ثلا ذنءانبت | اضبأ نيغانال( ىدملا] يي بيداى ا ىمناب صوصخمارحر «ببرغ

 صوسملا اذهىفك الفتنآتينأاك "ابر غاي هلا لاه هو ناكملا اذه ىلا ةفيفحلا ماع

 انلءاكح امل اناثمقول هم تنألاملاوةلا-رئاباسوصخشنوكست ئمىال ببدأ تن أف كلنم
 ف ىثيومامطلا لك أيزوبرلا !ذهلام لوغو انلثرشبالا مام هلو غير افكسعلا نءاشر
 ةاواسملااوع دارين ب رطاوكسلبوراكنالاب مياعوظاهاو مهلة ملسرلا اوتظن قاوسالا
 ىتغتالق الخ الاو ةرمسلا ىف :ماشلا صوصحلا ضعن فر ةروصلا ىفةهبا ملا نأ اولعيلو

 لوضاونا دانوروكءوراكى اك لور شوخ ن[باوجارتاشيادادإوىم لاقت ةاوأ ىلا



 هللا

 0 ثتزا موقىأ هينا 1
 ءاشنلا نماز_هنا اراعتإلا يون ؤاونعطر ىلاسراوركسأت 0 :

 ىمجالا ىوتشبامو ىل (تهّللا لاق ىمهلاب ىمعلا نمرخ ل انها مل سو مكسعناو ىسلالا
 (ىنمملا] ع تي دب لزنمز او هارزاربخ ثي دمام تف لخط نوح است ىفط ىوم ريمبلاوا
 لزنملاو قب رطاا نم ريخالب ملكو لسن جينا مفئاتا!لذاطلا ثم ملاعلا اذملاوتبحتلأ
 !ىنهلا) يت الا نر ارزاربخ ف « تو ديتش ذك «تفخلا انماط .ىونتم

00 

 ا ةريصبلار ةظفيلاو ءاينالابأ ١ ماعلا ادق لا ىسلال لالا
 سيلا ساوح اى سا لالالا لولا شوي ارووم او :,دار أ فرارسالا
 ب لو ءارأو موئارو نم ىمل للام ارةتسسلا تاع ان :شش ظلوا
 8 ايبنالارئاممانبتأ يأ ةتسلاتأب «ماوة دما ساومل :قلملا ادللا

 نوح م ساسأزاو لسازا هزم هدد قوم
 اناس رتح ىسهلالا اعلا نمانتيمعس ون (ينسلا) ) «سانش

 نااكىعب ارعلا »ا ربل ءالدإلا لتس اجت 7 0 أ نم ةدوحوملا لزاثلا ايندلا اعلا
 13132313 ظْؤ صن غاذك اهريتخو لزانا لا لعب ليلدلا

 ارءاشإل ى+ لصاملاوانوه شفيك اهم مكلربخ النو ةيناحور
 نم قح ىف ناطا الاولاةنامزلا اذ موف (ىنعلا) « نطحنبأ هوا سنح ديوكسنات و نكما

 سورازز سب شديدا 20 مالكدلا اذهلئمادبأ لو
 امرا غيم ذو فبعض ذك ةرال ناطالا (ىنلا) 062 :ناآدرعمب ىلإ

 يقر هندينال هفعضو اخ داي زوي هر وك مدد هسظن ىلا
 كانك ك6 لامترا أ اذه ىلاو باذعل لم ةيالو تومعةزكوو ةمطلب فيلا كاذ

 هزكورا هبرد نكمى (ىنعملا) م ثاباروان ُ
 ىءجانهن درشف ناله ةددعتماعطقريسي: 1
00 

 :ةملالا اب رط نم لوفأ نكسل (ىملا] يي ىذكرم فالون ىرادارج
 انا ديا ىشرددك 9ك ةؤبنلا ىدنئثىالىأ ةميكشلا:ُد



 تبعدأامىفأبال ةنو ثمل .كنارلماو (ىنملا) جرامراغزا دنكرسس
 اونامد مزه ىوتنمراغلانماهسأر ةبحلاج رمت ى أ أر عفت ةيحلا ةعاللابا ياو عفن هنم

 ١ نمدعب [ ناطلسلا تأ لساملا (يعلا) « ىودرو ىيرئودويبطاهش « ىو دركزادركرو د
 |, ءدرو ةغط الملاو فطللاو ةمالااوقفرلاو ةفاطللا دئازناك تاطالا لاذ نالسا:/!هفارطا

 أ باج مقري ةمايقلا موي ىلا متل نان ىلاعت هلا نالع نذل نملال_للاعاذمو هتداعو

 2 هدابعن فيطا هللا ىلاعتهتلا لاق واو« سن أدل «دسبعب امطلت همن

 ناطل ادعت (ىعلا) يلامتلمو ,شاءدىراد امك كم از ش ديسريز ا سدا ذ

 هشىاتفك » ىء اماةموأمتلمو اش اعمل نب[الثاق نوم نع هلأ متهدنع

 نماثأ ن اطلساب ىنتملا الاذلا(ى-هلا) مماللارادنيدبويزاهدمآو ماللارا دزا مه

 كنا« نيشنمهلي فو تسنامنا م ىنإو وتم ماللار افقي رطلا نم تينأ مالل اراد

 يع م هلا ف ىف سيل لاقو (ىنعملا) ينيمزرد هام تدرك
 ءابلوالاوءايبنالا اذكمتطسي لا ذات ضرالا ىف انطومو اب

 لج ناكسف ىمهلالاىمالاب مال-اراد نم اوطبه منال اب قلعتبانو اين ملا فتوبغريالا
 1 دق لاعرمقلا متط

 ضرالا ىف ذي ال رفاسملا بي رغلاو"اهرغابن فاك موكل مال_لارا لع وجرلا مسه

 ىرادمحو ىدروخ هك ٠ زاتغا ىوتشم انطرمالوارغم
 نمدتلك | ئثىأاذ زاستشاع

 ازامييكرتلاريدغتزا ماعلا ندكرا دنت ئةىاو مامطلا
 أنيس كمدادمإىدررغ هحئراداهتش اق ىرشم ىصخلدادعتسالا ءاثمم تعا

 تح حابسلا ىلع هتك !ئثىأوءاهتشانلله (ىن»لا) مداوفالروىتسم

 ةوبثلا ىوعد (ىءلا) م هوك

 قة نمو ابللبجلانمبلطت اكنوكي ظبلغ
 و هرك سك ف ىج لغم ةمالس الو عسا ةفاطل

 . با اللا نمدحأ سبا لاملاو (يغلا) م« تجنلكشم

 سد هارعب هلال لك مورسو كرا دنةنكنن طبضالراك ارداوا وفاء م باملالو



 اطفي
 و و ل ب سم

 نزعت لاكهاياثل لوغب وف هعحرب لبج اف لبعلل ةوقتام لك كن 0 م تابزَم-
 مرا" مهله ءاوسلاهأدقلالأت ها بأ عيذقلالا مسالا لام كعب مسمار

 ,وموقنبااك زا ىوتم فب وم عممالعاراذمالا رنوسْؤب ال مهرذنت لما
 .ىهلالاربخناو نبأ ,نا1«الؤهر(ينعملا) ماجر دشابار كراج ىداجزا |

 بحل ايلا اعتقل لاقدامحلا نم حو رلاوجرب نمو ىسيلالارملا
 بب وترك ف ىء روبشلا ىف ..عمسم تن انولاقو «اعدلا مهلا عممشإلو
 ءالؤم بهذو أ :أ ماري مونت ناموقلا اوم مث (ىنملا) رد مسج هناي وف شي

 تالثمك » ىو هايفت' نار دافناو امو مفر

 لحل ىف مهمدح اول تلقولر(ىنلا) مي تدنا ديمواوتر دما
 ةدايز نق كلبعي ول ذرمي هناو هلعت لولو افشاءكل وأ ب بحلا الاذو كوه ديب

 هامكزاع

 ءالؤئهل تبنأ تا ولو (ىنسعلا) ب دوع كين ىا اخ ىوسأ- - هكمد موج ىزآ اد مافيب
 هللا يناجلاعتر ئجدوءلا نسسحا.هللوتو ذيذا دمشلال ثم ىلاعق هللا نعربخت م

 » ور لرب ىوس هلم ناوزا ط ىوثيدإ لوقت هند ابعو ىل اعتدنا ةعامل ىف نكىأ ىلا |

 بذامجل بهذار غراءانغلاو تول الام شح ( ىندلا) هب رشم ناندوب نكماذبتوحأ

 1ءاميلالاع ىلا ءانفلالاع نم يح يأ هابل اوردغل اانا دارأ ناعم4 لربااو كربلا

 ههلاىلاهحوتو ةينافلا اين. .!1قنئالم من١121 امو عمو اين اننكنتال نكمم ءا

 ةيقابلا ينال لق لا أهل فار مو نبا "[كلا فتش! ىلامت

 'نالئر (ىنعلا] هب رهو نب 3

 ةودصقب لبةفرعلا ذر وديا ةرغ لجالةو ساراس رم هب ريما

 هييضوءايلوالاو ءايينالامارعلاةرادخنابفاذ» يىدباتايحبكابو :ةئاوم

 ءابيلوالاو ءايبنالانالامخلاو مسملنيبحرمق مهل نيداعم بناجأ مههءاوشاعماوعلانا

 ىدالا ةايحلا هامفار ىلا.«تهقاىلا مهطسارب ماوعلا لسي ىتسح ىلع هللاىلا مهنوعدي

 و نامو ناخرب كد ةحضجلا و رت 1
 ماو نيدلا لجالالكلسأرو اءدنو دصغب مام دغت (يعملا)

 ارز وكل باولو ,«ايدنالا سأرو مدل ةذئ اطل كالت صق لب لا

 لاراب خاو مالعار هو نايبلا .هاومه باو اهوبحأو اسجاوقلمتر بايس



 ينمب 4
 (نوح) مكحم ىنعمت ( تضم ئذلا ىلع قوسلل ا ينعم ة

 قمل مالك ابلوالا نم ماوعل !عامس !الثم(أ مهملا]ةعطق
 اهءملقتت رامخلاة ارح نع | ودل باطتا ل مكر امح ةح ارج ىلء ثمنا

 از كس ءلحر ىف 'برطضي هل هت مدعو هلأو هعجو نمانيغي راملا لاذ (ىسلا) مدرك يهروزكن كلا ١ ذبح م ةردزرخ نآنفيدزادلاهتفحو ىوثمةمطن
 ازاكواوملاتو اويضغ ىلاعت هللا ىلا اوهذواهقتالعو ابن لا لامن ع اوعطت ذأ ماوعلا لاح
 لفتسشاو ماوعلا لاوحأ نه تنتج نملةلودفاو ةداعسلا اذبح لاتاذسهلو روضحالب
 بايكلآلاوهو ماودلا لاح ن مى هنم ىنعمج ىه ىتلاوزك وغض ىل اص هن ثا دابفلاو تاعاطلاب
 نوحرزو مسالا ىوتكم راملاةح ارج ىله ةنوزلللةئرلا ةفرللا هبشن ىتلاانال ةعتسأ ىل#
 ةدقلاو يذلا (ىذلا) مشبب شب ردشاب شيب كره صرح ه شي رصوحو تسا ةترخ
 اهبايسأو اين دلا ام ف همم دادزا نم لكم رجال ةحارملاكص رحل او ةثرل رخال لثلا ف
 أرغنو ايدل عاتمىل# هبح فها شن ىأ هتحارج تدإ دزارك ذام ىلع هسرحدادزاواهتنب ذو
 نا لع ىلاعتهللا“ ايلوأ عم سانتا لاو مهاب ثمعالا لاس اذهو ىلاعتقل اماوأ نع
 سيلودادقب فاسوادوتشن ب سوستاةودةج ناغاعإطا ىع لامن مويلاب ماوعلا سفن ارملبايندلاعانل ماوعلا بمر زلا نعمة رعايا خب سي
 اناا لهأ ىأ سيل ودادغب ةدلي ف اشول عجبإل موتاَويَشَهيارملا هتمموبلا (ىنعلا)

 بودتءزايوأ ناو (ىعملا) .نادغج نيدب دراربخ دسس و ءارز ايدياسإ رك كم اهيعنفاسرأ الوةئافاسوأ
 ةعامج هذلهلريخ ب ناطاسلا نم أو ىنسعملاو ةرخآلا قير مل نم ةةيقحلا ناطلسل
 سرس أور ض' © وو ناتسغابو كلم اراد حرمش ىم اينالارهأو ماوعلا مهر وبلا
 (ىعو كلم ارادح رمش مهل لاو (ىنلا) مير دعر هدرا»
 .ركو تارمستلاراصمالاو تايراملارجالاوتايل علا
 هك هب ىونشم ءازهتساو ارضسمت ىأ ايوسفأو دعك هيلع.

 ذلا اذهنولومي و(ىنملا) م نط دبوكى فالإ ار

 كيلا لؤقتلاوهو فازكلا نست أكل ودب تان ديءدغتملاتمباكحو لالا اسأن ف أ
 نأ ولو رخالا لعأ ةصصن ابندلا لهأ نعي لا ذسملو :رخاةنل اورشفلاوةوافالا
 ةلئغف مهو راثكللا مهل ناك:اللم اهذةسالاوتزثوعبم انثأ/ماظ غراب ارمانكجضتو

 ثذلاو ثعبلا اويعيف .ةئس لك ض رالا تبعا انريجيتو بولغلا تيمي نمج

 أروسمااوهردوجولانانسو



 نان(ئنسصملا ي دنكى ؤارمنهكم دنا رو ه دبامديمورو داناشياهنهك ىونبم كلذ
 نيركملاو رافكسلا نان بتم مالك,س يل ةبهلالا ةمكما مالكن م« ابلوالاو«اينالا بأ ىذلا
 نود سانىأ ةيسرهلاءابلا مضي» هيسوبو ةلال شل اورفكلا ىف همدق ىأ فاكسلا مضي ةنهكمه
 ءاينثالا نم رداصلا سقنلا كاذفالاور وال :ايصعلاور ةكسلا ثوةرمودتالا نورومتموأ

 ناكد_م9 ىء رونلاب أولم رونلاميد-هو قب .دبالا ةايسلل ىلع ءايلوالاو
 | رداصلا سفنلا كلاذ ىطعي و (ىعملا) ب دهد م تامع ارو لفعو جانو دهدىنأجار هنهك
 .ةبلابلا ممولق ه«ىبمحت يف اضااورلال طلاورفكسلا اءلوالاوءايشنالا نما
 نم 4بيصنالىذلا ىطعبف ضرالا تهت ةمبمزلا عاظعلا ع[ ديس ئحأ 6 ةيذدبأ
 ةداعسلانمَينامورةوقل نا اذهو ناميالارؤن اممالأر ود نم مور صلو داعملا لقم جانداعلا
 6 شخرتشي ردنكو تراوسهك ٠ شخع حور قابرلذزا دز دخل دإط ىو مهمظعبر ا
 قرسنال ةيدبأ ةايححورال ىطمملاو ةيفاضالاحئرلا بهاولإبلغلا د +[ نم (ىنسعيلا)
 بهاويدارأف لازّجر صرف ى هو شخرلار ول ىلع بكس ار كاع ءالح ورلاو بلغلا
 ةبحم هببحاىأ بلغلا قرستالىنعمب ىهىلا دز دم لد هلوشدارأو لماكلا ولا جورلا

 هتدهاشل ةمئاملا تالاطلا نم
 لوخأ نمل (ىعلا) مر ويد 2ب1052- توك ء ذا «ههردمب وكاك اباط م

 .ة> هل لوذ أ ىد ىلا باغلا نبا ةيوين للا برغل ةلجج ىف ةيملالا فراعملاو ةعيللارارسا
 بلاط نان ةايحلاام بناجىلاع مدىذلانيأو نوألاو قوشلاهكرمصل لاملا

 هدوجو مدع دارو راكناللنيرطشلا ىف ماهفتسالارءابعكلاو ا ةنملاّء اثم ليل ىسولالا
 هراكناب دارألابو هلعأ دلع مولعم ىلاعت هللا تابت تحت دوخوموهفالاو ماوعلا لام بع
 ىراو لس وقإل ىو ليلقلا (فأ الا ةلذلملا ةرثك ضي الو ةلذملا ةزثكمالا ]ل صخبال هنا ناسالا

 قدعلا بلل فتنأ نمايف(ىنملا) هي قشعزيفلا ديمه ىانزكوت ٠ نشعزفازيرك
 أ ىبمل الا ثعلا نم معن الثنأ ىسهلالا قشملا نمرافةدحاو ةذا .ألهاكي لالا
 ةيدبالا ةداهلا ىلع هرقل ارثك قو ث علل ت اذتلوكعلارادب ارريغالمسالاالا
 نان (ىعلا] يب تا دبديكى زان د ساب قع تسهرابكتس ند صارو دعو وم

 تسيفاونوج دعو ىم تاغتلاىفدأي ديالى أي لف دوجومرابكْتسا والد ةثاب شعل
 نركب نمل بج ايفاو ىشعلا ناك اسذو“ ىعملا] "جي دركتتت لانو و فيوجن هذرضم قاو
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 نأش بح اسناطلسز دعا !لوفب
 يعمم سرفلا دن في رم ار هلءاةوال ىذف ١في ره ر ظن. الو ءافولا باص

 مكي رب تسل لزالا ل لانا كلب تلم ذه. كنان ل مهلا ينعم برعلا دئعو قب
 .ىدهعب اونوأو ىلامت هللا لات ىلا عت هللا تدع اعاسم *انولا اينما« ,

 نوكيو تفشي و ليمب ىنعم انه كلو ىرق ث و ىنعجم ناك لو درضم ظذلو مكدههن فوأ
 اكنانالا(ىدملا) دمج دبا ىرامتارؤبب و دوع ميو دكت تخرد درحو وى
 ةرهشلا سنيتال تح ىىلاودهلاب هتدده عمو هتياعر ىأ لسالار اعتق ئاللان اهلس ا كدهعلاو
 لس اكتسافلا دهعلا (ىنعملا) يب دوب «ديربب فطلراةزو هدوب» دي ونوس دسأن دوعإط ىونن
 قوم مسجلا ف باذعلا هل آمع وطقم فطالارانءودو هفقنرهظرالدسافلا ةرمشلا

 ةريدملا ىف: دئانالو عم |ل_مالاد اسف عم نك رشخأ لفقلا قروو ندغ ناكولو (ىنعملا) يدو-تسينىزيس عيداسفاب ٠ دوبزب 3
 ناك ةقرءملاو ممااوةدارعلاو ةءاطلاب رهاظلا ناك ماك يبئار وأ

 نال ب اعلا نم هيلع فيخو هلم نع دمت ساثلا نعال اذا دسافلاىئاضنالا دسانم دهع
 درا ديرو إف ىم لمالادا-ةلبق ثم بهتان! نال رضخالا رول

 |قفتلا لاذ ملناو(ىنمملا) #ث تسد 1 كس دينك ؤ عي ثيفاع ب وزمس كرب
 ةنامج رذ فيطالا لسبب للا كاذومالاةماعل ءاةناكورشخ[انرو رهاظلا ىف
 |ءدسهم ناكر لاح نحو لامو كلما ظاا بيسو ءااؤ اي انالا اذكد بلل رثو قدو

 فراعمو مولع هثمل هدو رب زغ دئاوذو :رمدك خام هنمر هظي رمالا ةبئام ل -ت ىف
 مر ارم شدومو ترشة نوح لع » رجدهع شلعن هرغوشمونإو كم .ايمأ ناكولوةرفاو
 هذهعورشت لعل نات دهعلاباطاوىر ,هاظلا كلعب ارو رغم نكت التنأ اذهان (ىنعلا)
 كل لسيالحل سلا لمعل او هو ىلا.هن هللا دهعن انر شل نكيراورمص»لا ةمالع تنك اذاالثم بأ
 حاورالالاع ىف دوعلارك ذب ىذفلا لقاعلاه ارثأ هللافطا نءىرنالو ل1 ىفكلابع نم
 نمدعببو ىلاعتهّلاةعاطنح ورلاو بالا .لغتشب و ىلا تهل ىوسا.ع ىقئالعلاعطغيو
 درمدكتا ناس ردو اريك اعفنثوملا دعبدحص اصلا ةرخآلا لهأ بحاسي وايندلا لأ
 ددركر * منامودو ناطيشدنبمت اراكوكين تلو درث و ىراكدبرد دوش نكسمتهنوج -راكدب
 ىذلاّثيارأ دهاوخ ىف هتخو نءرخأر همه ءدخوس نمرخ «كت أ ط بشن وح مسه د>زا
 جيلا راك اكسقم نوكيدنا الق «راكى ذا لحرلاذلاةناس ف اذه ميس اذا دبع ىهي
 اناةيعنام لعفبوو انا“ ةلاراوعلا لاذ بحاسدال راكلا ناسح ةلودرثأ ىربو
 ليث يوردايبلا بج قارتحا بلطي هردم قرتحا ىذلا نال اط.كالثم غسل! نمنوكيو

 ,وةريشملا بهذا
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 هللا لس هللا لور يم لو>وبأو هو ىل اذا! ديم ينهي ىذملا تنأرأ ىلاعت ةوقاذن_هىلء
 ةيبلاقلا ىرقلا تيأرأ نيدفا ملاكى مفنالا قو بحشتلل تيأرأ ظنل تناك سو بلع

 اهاوق ثرمأ قئأ (ىوفنلابسعأوأ) ةي ذل ااهتذ 1
 تاودالاوتالآلا عزت دعب ىوغتل

 ىلع ةرسملا مال [ةدشوا
 مأ) ناممالا نع تلونو قلاب ثيذكل مج ىلا ل هج ةوتىأ (فوتوبذكت ا تي أرأ) اهتاوف |

 وجون هدوس هدكىبس تود ار نابف او زف ىماهربعت قام (يربهللا نا ةءلءاملا ىرقلا (لعب
 ىقداطينلا لئمِْثْنَأ نر دئاقلااولعفيفاولا ىرال (ينملا ) عدو امن[ ىو. فاطبش
 ارئاركددعاو ترا و تس عيبلو جام د شاب اركره إو ىرالم الئمدرسح اي للا لاذ
 ةايصأريغلا نوكيشأ بلطيال كلاذاو:رمحا ضو هءبط ناكنيم لك (يفلا) ميت هردنت
 هيلع لامأ ناطيشلا ةءالشا ىلهر دش لاذانام اس هريغيدوكبنأ املا بحالىأ ن ديلا

 .ةياركلاو ةيالولا لومتتالو ىوع لا ذلرما

 هتساهزغم لم دهني هرد نوم نى م ,ءوامنا ىلعأناو نم ىوهدأ
 | وهو بابالا ةصتت ىأ ل +دتاكو لو مالكا اذنه (ىنهلا) مي تسامت دسار تاب ءزغم يو خردأ|

 فاذلأ بالا نوكسيف ىأ ءاغنو وشن ةثامحورلا بلل نوكسلا ف نكساركسفلاو لغبسعلا ||
 تايزرددماس نول ىم ريدك اا ممل محد حا او دعال لست ةيونعم الامر ةسيئاحدرأ]
 لش دناكىأ نا الا ىلا مالكا ىأ ا! (ىنمملا) زفنزغم داعب نكم كج رخ هزغمج خدش
 .«برغألىأ اليات مالكلا جرخأ بالا ج رخرأس
 ١ رض لاذا مالكا ناىنعي جرا فال مل هلا |

 .«ر ها عر هان ديس لاق دهلو لفو همالكرص قت دفع لك نم نان زلخو ناهن |
 ناسللا ظف ىف نانالا ةمالس في رتل ثب دحلا ف دررو مالكسلا صن لؤسعلا اذا نمل

 (ىنعملا) «تفرزغم دش نوزف نوح نفكر شن و تفز تسر كنار .دلبو كم كد ماو يونلم
 ىمبللا بهذ مالك ارشاد اااور وئمو وت يأ مظموريبكر كسفالياف ماكنا |لجرلل
 ال (ىنلا) .2 لماكوج در غال سوب ٠ زغم دوب التثكنرزناث بلا



 نمنالبلل!فطلو رك ارشءلاق دو صنو اعيفروا سان بللارا-ءافو رلادادزا
 !نح يفي هنري رس تقبخ مو هنري رس ثم | هتره تن ح نموءؤاط خرثكه مالك ثك

 ل ) «ارهتسي مارزولوارزوج هارءةسرىاخز «سرهنإ
 .ةثالثلا ءفملرظن(ى غل ا]ةلممملا يلا نركسو ءاتلاوء[ذلا مضي تسلا هيرعمىمراغلا
 /ىرتجاضنلا لبق ىأ تفل اوزواناوزر كللرظن !ىنب اولكر اوهق جاضنلا مدع نءمهنيذلا
 نح لكرهكو لس ىسهتا اذا كل ابل !ذكس كملاب جاضنلا دعب واعبفر مجارانيمس مهرسش

 :اوسانلا باج لحال وو داشراللر دصق نمو ةروصلا نم امتو غرفو هتريسو هلق

 طيش ديكن ا هعرا هكرطإل ىوتشم ةربلا نمغوفهتدوص
 الابسن اان اطيشنوكي نايصعلا لق نملك يلا مد
 .دهعردهكسنو> 9 ىوتشم ءامحل كلا ىلاهأهنبا لهآ ن اسما
 ةلدهع ظفح هبركنم ىلا عنءهئلانءافولا تاعذهننا دهع ىف كنناامل (ىندملا) ماد دراددكت
 ءاتتنكو ىلاعت هناىوسامم تشرعأو صالخالاو قدصلاب ىلاعتهتن اثديع اذا ىنعي
 و. ديد تسون قح ىافوزاو ىونُم كل دوصقمى لا كاسوب رشا دفا عيضيال كلذ ىلع مدقلا

 ديقنتىأ كنيع تطرولامتقلاءانو نول" (يسملا) رك ذااوركذا
 باوثلاب (مكر كذأ) ةعاطلاب (ىر رك أه انتخب روس ىف ىلا مت ةوق ععست و هته اب
 ىمىواش_ىسهتنان ايسءلاو ملا دج( :نفكتلو] كبلع هيتسعنأام(ىلا اوركشاو)
 لقمتو معما (ىملا) يب رابزدبا مكتوم فواضكر نهر شوه ىدهعاوذوأ نكش وكلف
 ديحوتلا ىلع قاتلا موي مكتسمتذخ أىذلا (ىدهعباوذوأ) ةرقبلاة روس ىلات هلوغ

 اوهورخ6ىنهمهيذو يقتسملا طارصااىفاةيادهلاوهو (مكد وعي فوأ) ةيدورعلا صالخاو
 ىذا مكدهعب فوأ ىابا مهتبحتر ةومو رخآقلخ نود ناسنالا«تسمخىذلاىدوهناوذوأ

 قربق يبحأ تاىأ (نوبهرافىاباو) هنوبحي و موعلاتاك مك اياىتبحوهو هنوكتسمخ

 قئاقدو ىوارسأ ثكو ىلال جو ىل اجدوهشر حو ىف رق نم مما .اويهرات
 | ىح ىناتلاوطشلا ىف لاق. ئلاعت هللا ةيحجوه دهغلاءانوناك الو نيدلا مج هنا تفرع
 نسح | أ ين سح أ :تنك انفيأ مكعممنال كيدهأىأ مكدسهعسفرأ بورحلا نم أو
 « نزح ىادشاب هجامضرتو وعلا م نيس ارجأ عيضب ال ىاعت هنا عايل اهللا

 ىو ىلء انشرفوان دهع نوكسصب امنوز متل ( ىنملا) #منيمز ردتشك شخ :ادوسح»
 ادمتال تح ضرالا ىف ةسايلا ةبلما عوز لشمالئات باجأو مهغتسانانسح اضرق هللاا ور :رمأو

 اريمزى» ىم لاقفراشأ اذولو ةردقو ىغاهحاض دحالوةءاجراهنورةسايلا ةبطعا
 ةبلا نم ضرالا كوكيال (ىنلا) «ف ءركناونارنيمزدوادخيف « ىرتلوغو رختاز



[3.40) 
 الو ىنغ ضرالا بح دا نوكيالو ةقاطل الو 1
 هئاقةبايلا ة يللا عرازلةراشاريغ(ىعملا) مدعزاارنبا لسا ىدادونك « مديايم
 أرثكلا لسالا د ارأت مدعلا نمو لؤالا نمغ أي اىترطعأ اهلبصأ ةبملا ذه نا اح ايسا ضرالا
 :ناثكام ىوسبتم»أ نيزادك اه تاثنمدرو اب هنادو مدروخ» ىو ةمرذبلا ةيملابو
 .تاقوةءالع هت تين أو هلا لاذ تاك أناني (ضلا)
 اولا .«نان طم اضب انه ن> أ ىأ
 هول اطعالا تاسحالالمأوآولاثءأرمث ع

 نيزاءكت راشازجإو

 | شابيلاءاط هلا كرنا تضلا نسج ايذ(ىنعلا) هي تخرج دهاو خم ةلاددنا فاكو
 نان ىلامتهللادابدل طم اأضي أود اهلا ق هللا يف دهاجو عساو هللا دعا ينبعي شا

 دعما يف ازرالاو يوصل لاومالا نمل امها
 اتهئلادجول ق انالاب هيلع هتاعاط لوبق دبري نملك اذك 1 هرم لك أبا
 | ناو( ىتعملا) هت ىعدام عندك ل تدذ ءاعدنازدزرا هنادرادن
 هلا ةروس ىف ىل امتهنلا لاق ىعسأم معن همي !ه.ال وكي لعل. وداعدللا كلا نمىلاع"
 ةرع لارا دلا ىف سيل نأ هب ةغيطإلا اريل ىمأ) أ نيدملا معغ ن(ىفبامالا نانتاللسيانأو)
 فوسدح أ لكنا ىأ (ىري فوس هلع نأ ارسم ا ناك دراد ىف يمامالا دجال

 ءازصمت) ادف عر زيام دصصأ ديالت مولا حرر وهو
 دارأف هتريضح ىلا لو ولا نةنوبسكبات قوي لن ء سيل ء لضم

 تاسال ب ءاعرأ عد تدان لو ة, هرس أ سرق هناك ناسا
 نافىلاعتهئلالئدسف اهرثثاو اهرذباو كلاسع أ نموا 0
 : و كلاوم أر ذ»:تعرز اذار وكت

 رم! دلا نال ىهسام كري

 هرم كلام أ تايون

 عج لام 4 نم ق- ىف فوالاو لا
 شدوبدرد6رموسج# إف ىو

 ةبح اهل سيلو اعدو عمجو هاير لم (ىنعلا) هي ىف بح ا ساريزخخ تآدرك بس وف ناد
 7 ةدحلاروءاعدملا عجولابدارأفايرطورض أ نبحاس هعجرقتلا كاذ
 راهتمروطوا رط ةبب ايلا للا لها فطن مرجالاهتدالو نيسحْثب رطضا
 اهءابأذ) م.م ةروسوف ىلا عتهئلالاق ىلامت هلا بف اعد ىأ عمجو الن اكسس كورلح



 نشف
 ةدالولاو ريوسنلاو لماو تفرق هيلع دفع (ةلضقلا عذ_بىلا) :دالولا عمو (ضاخلا
 (ايفمايسنتلكو) مالا (اذع لبق تءينتيل) هيبننال (انتلاق) ةعاسصلا
 دقىنزخالنأ) اهءلفسأ نكولي ربجىأ (اهنغ ماا هانن) ركحذب او فرعيالا
 ءايلاوةسبا.ثنال (ةقلا عذصلبلا ىزهو) عطقناناك امرت (اب رسل: غلب لعج
 ثيلمإا مترتش ارق قونيسلا .عداو انيس ةيناثلات يلق نيءاش هلسأ ( طئان) ةدئاز
 .(انيع ىزةو) ىرسسلا ن تا (ىلكف) هتف (اينح) زيبت(ابلر
 مغ لاقنيلال ىمهتن يكس: ىأ هكنيءرغتا ىأ لعاشاا نم لوحترمبمت
 تةضسا ننركلا 0 .سم نأ ةسسنلا ىف ةراشالاو نيدملا
 ف ةرشتدقو اجلا هللا حور لاسرالا

 | قام: نصرظتلا عطب تادوحولاةغب
 بل نم اهتخ نماسه ادا مدعلا ىل ينعي أي ايتاسات ,اذهلبق تم

 نمثل عسام ىلا دس ريشللا نم نيزئامافأ : لاو را دعا ثلا كلت نم رشاو ىلكف
 لاسولاو لرصولا مويىنيابسسلا مويل ماك”! اَقآتوس نمحر ا تين ا ىو فر طاولخا
 ىفاودكئازؤو ىء هللارغل تاذنلالا نع نيجيري اجةيدنالا فاسو أ ممالك قدي
 ةبحاس ةيصملا ةأرلا كل نال( ىنعملا) يدا سخدص نا دزيداد شد امى هدارتوتاندون
 لملا اهاطعأ اوادا سمالب ح ورلاو بلل 'صولخ تام اطلا ىله ةبماوماب ةيف او تناك هانولأ
 ها ا لا ىلالوضولا |مءدا هئام ىلاعت
 نمار ذو كب اهذبعأ او ىف ىف «هثب ,ركسحز لكن اهمو
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 ناسا ضرعم ف هيأ ةوكماو رم اسمدارأو لعانمسافاو ظذا نا ىلع باح ريفر »اشي
 همهر و دلاءدوفاردك ارثعاسج نأ ىرتثم ثينأتلاو رب ربك ذاآلا هبذ ىوتسا سرغلا
 ىلءاوداز لامن هنا درهعن نذاواواكيألا ةءامجلا زو ( ىنعما) مدا دوزفا نا كف انس
 نم هدعاطلا مه اماساوةمفر هلا مه دازىأ ساشا عسبج ىلءا 00 تا
 (ينلا) هوركدآ؛ نير صاهراج هءركو نا عرضا هايرد تنك ف يوشمهتاةزلخع يب
 يمولرصأ هفارض-م“ «ايلوالاو ايبنالا ةمع الس ىأ ةرطسملابجلاو ورمعالا مسها تناك
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 ما ىرر ىلعو ن امهعورمجو ركب فالو هييبحل د>أ لبج هتلارطسو
 يدمر اينتثيلع نات دح اي نكسأ رم ارسال

 فرأى دومناوذرأ لاقت دمعلا ءانوبرمأ ىلا هتدقا نالذم اما كلتلا ديبع ةعدرالارعسا
 دئيسات«داشنر هزات بمارك ا دوخنبا» ىوتنم 0

 ناسحالاو ماعئالاو مارك الا لاك ةلاما ءذه مهل تناكو (يدللا مذاب ..ه اراك الها

 هللاىلا اوهجريوات اينعنو ركذملا ءاربل مهنا ال مهسوانو مهتاسن ق دسص ىلعةم العلا لحال
 (ىنعملا] يد .اًسناهنب ىاهنماركنآ ف ىونشم ةبانالاب
 ملعب الو سوس الو نايبلل أن الام اركلا ثنا ةروتسملاو ةيفخلاتاماركمل اكان مهلنكلا
 تارنيعالامنيملاملا ىدابعا تددعأ ىسدشلا ثيدحلا قدرواهب «ءايلو أمرك أىذلاالا
 دودي ادشأب تدوخ هرادنآرا اك » ىم رش باغ ان ىلعرطخ الو ثم وم تذأ الو
 ؤمنوكمت امسفن اهرابتعاو اهراك ةماركسلا ثنو (ىمملا) هي درتسم هن
 . نانمعتلا ىق ابل لسصت ىتح لاسمحالا قاب ىعسلا؛كيلعف ةدرتسم الو ةعطقتم
 تاماركلان اف ةينافلاءاوهالا سوج قبتالو ةعونممألو ةءوطقمالمدسقلا همالك ىف
 ةباركسملاااءأو اهلرابتعااللاميل[َنْمتكىه لب ماودملا ىلع ىلولا دوجو ىف قيبتالقيروصلا
 ليعامنا ني ىلع .نسم اوبأ لات ةمكم اولا لس ىهو جاردتسسالاا ميرتسيالةبونعملا

 لاوزو ةبقاعلا فوخ هنع قي ديكو 5
 نم ىلء نيد مامالالاتو ةب دورعملا لاو ننال ب وجو ىفو نمالا بح

 ةماركلا يكل هاموتف ى شلال وهف ارك دلع ترهط مو عرب رهفهتالو رهظأ

 نر نخل ىلع مالكا ثم ةيسمل ا ةماركلا الا فرعتاءةمامعلا . ةب وئعمو ةيسح نيمسك ىلع
 |راسنالانع باه الاوضرالا ىملو "املا ىلع ىتملاوةبنأ

 الفذي ونملا ةماركسلاامأو اذهل ثمالا ةماركل!فرعتال ةماعل ان لامملا ىفءاع دفا ةباجار

 قفوتناو ةهيرسشلابادآ هيلع طغت نأ ىمو كلذ فرعت الة ماعلا رصاوملاالا .اهفرهإ
 ةعرأسملاو اقوا ىف ثابجاولا ءادا ىلءةظف اححلاو اة اس بانتجار نالخالا مزاكمناينال
 ءايشالا فر هن هنلافوْ> ءاعا مو ةدوم ذم خس لكن ءبلغلا ةراهملو تارخلا ىلا

 هذهيف ككراشبالو جاردنسس !الوركم اهلخ ديالوئلا ةبونعملا«ايلوالا تاما .ارك اندلع انهف
 ةداي لا هئمبلطي نأ هببن للام أامو نوف ظصل هللا رهأونوب رمل ةكمئالل الا تاماركتلا
 نالومواتديسلات اذهلو لأ هاو ىماتعلا دم اركهلاوهو هبف كرما نالإ لا 1نمالا دسم
 ميلا تاغ هوا: نير اخ «تابثو بكر ترف هداف ك6 كابانمؤو
 ثكفطل نف ايونعمانايثوا ايناو ماد غو ايناءوراوءاباوآلاو:ايننالاىطهءاب
 كا ل يي ب ب ببي يي



 نيم
 اوشن لو مكب ريشسس !؟مهل كلو دنع ىلباولات مال تابلا م دصوهو اذه نم نال: كامركو
 ف ذيدومعلاورارمالا ىلع اوشن ل اين فا بح اولغتسشاا مهنا املن كسل ةيدبالا :داعسلا ىلا اولي و باقعما نماوجنيل كلن دوب ىلع تابنلا مهب قئاللا تاكو هيلع لو دهاهام ىلع
 وكدحاولا لمعلاو راكنلا لاذ فو (ىنملا) هب تينثتم كار سن هدى « تسيندوتساثهكىراكن اردنا ف ىم تابنلاو نكسقلا مهقزراو تابنلا مدع نم برأي
 يأ ةينئثمتدابعلاو ةءاطلا ىف سفنلا نالدئازلا تابتثاو مارغلا سنل ا طمأفثل عفناو مزلا

 كالا يأثم حالطس !وهر نيكل اوه تابدلااذهو باذعلا نم ةرخآملا ىفوصختلا

 اهراو هناركنازيم_ف كوش فج ناسربس فو ىم ديزي لب صخانذي
 سابا توسلنملا مهو ةروصلا نيله انةفار و ةلييختو نف نم مهظذح او ىبفعلا نت انس اب مهي زاوم لقتوابنالا ف ,لمضلاو ربصلا مهنزراى دعب ليم 4 4 .ةذك لعج اول قااوريصلا مهه براي (ىنعلا])
 دحاو لكدسملا بيت نوكيال تحد 1 نممهسلخعركأ اي ر(ىنعملا) هت يجر ويدد سح زادتشابنات « م ركىارخ داشزاب ىدو يكول ىو بندا فانما باجل جال باشا
 قرأ ا نم نوقرت دهب فيكماوعلار ظنا (ىحْلا ]يدش هماع دز وس ىمه توج ةدسجو لامو» ,ىوننم اهجراناطيش بحر باب نمادورطمءاحلصلا زن م
 |ركشل كئيب اهاشداب لو ىونشم ىلابلا دلاوبهاذفالاسملاو ىناغلا اين دلا معن صوصخ.
 اركسم توبصمب نيطال لف ظنا (ينعلا) هميدن كى اردوخ ناي رغد -زاو دك
 لصق مه دب نم سايقلاو رذفلا, وعملا مهيعل قاشعر (ىنسما) م ركذ م دسقهدرك م رذقربنانبعلنا مجادعأ يديأب ممضن [نولتمي مهدسح نمو
 كى ناوخين يريشو وسخ نمارو سب وإظ ىم الاس اذه ىله تدرأ ناو شعم خاورأ موضعي ذ صقي فيك ر ظنأ سلب وامملا بيب احلا ناش لوغي ئاكمسأ هئالةبعلوهف بوملم لكو درتلاو مث رطشلا ةبعل مضلاب ةبعللاو ىرهوم ا لات شعب مدمهشعم
 نيب ةروهشملا نري شوورسخر نيمارو سي و صسقو بنك" .أرقا (يعملا) مي تاولباناآا
 و يم ار ىنمد مهد -> نماولفام هلبلا .ءالؤئهنا ل ةيتح سانلا
 يال, مارهاشيأئيثال مراضبأ قرشملاوزشاسلا ىف نأ (ىنملا] م نيج« وهناشا اردو دزيج : قو شعمو نشاء دشانذك. لظ ىم نيرو سد و مهتوشعم لجل هواعف



 أ ىلع مدعلا بري أي قيلي الا. أريمهلا (ىنعملا) يي دنكى ذاع مدع ربارو دع ص ودي مهرب
 اشاع مودعملا انوه ىذلا لعمس ىأ مدعألاةشاعمدعلا لعجب هتردقلاكنسوءوهلو مدعلا
 ا رطضم+ تهارتسيت هدنكرساهدسح لدى دردإ يم مودعملاةامموهنا |

 قبو عوتتمدس- هبلقالىذلا قاعلاوهو بلقلاميدع بل قر وظإ و(يدملا) يدتك
 عيج ىف مودعملا ةبانعن اكسس نمو مودملا نال ارطشما ذكدودوأل مودعملا نوكيراسأر
 هلا نراقب يأ مو دسعملا ىلع مو دعملاهنلا ب رضي لوفب هناك ق يقلسا دوجولل داغنم هنوصخت
 عاؤبأ امهنيبرهظيفمودعلاةلزنج ىروص قو ثعمب مودسملا ةلزنع ره ىذا ىروصلاقشاعلا

 م /

 ب نويولاب بةلام ةنيذلا لابرلا ىتح (ىنعملا هب دنلزنم
 ىأ ىف بلغلاىساهب لب فيكم ضغاتوركمايغاذادسم ا نم هبل ةفرعم بلقلا قبقر ىلع
 اتوسفا عرش ةركشرك ل» ىمنوكيةوا دعلا بنا رم نم ةبثرع
 ١ في رشلاعرشل المشي ناو (ىنعلا) هب في رح مسج دك

 | نكي لد اذده(تلقنان) ههصخر هقيرح مسج قلما نمدحاو لك قزم ةسايسو ابددأتو |
 ل ةيعرشلا دو دملازو احن موفوخ نم حلاصاافالا نكلو نك من(تنبجأ) حاصلا فلسلا ف

 أ عرمتلا(ىنعلا )هي دنكت جس ةتيشرداروزدو يزف ارش در عع رشط ى ام مهلعرمظب
 ةهعا ةجازيف تب فعلا عرشلا لعستو اريبدتزعفب واير برعغي رشلا عفدلج ال فيشلا
 98 ايشما دزاو نيعزاو هاوكز ا ىماسوعثمو اسوكتمو اسوبحم

 ,لوكتل نمو نيملا مو دهاشلا نم هج اجزلا ىف تب رقعلا بهذ
 | ىف تير اغسعلا نامل -[ ديس سك في رشلا ع رشلا حن لوغب
 )تبر فعلاكه وسلا ب

 برضي ءوسلاب ةرامالا رفعر ئانداعرشلا بحاصف عراتلاماللاهيلعأ
 أذ يلا كانو في رشلا عرشلا عج تاجاجز و لخلاسوفنتي رافع «سيحياريب نرعفب و |



 ممل

 نمشي رغهلا حاملا ىف :دسعوبأ لاق سنالا تي رافع نسب ه-'ء عوج رلاكو نيءاكل ملا
 اّثب رفنلا تب رغصلا ضغببب ناي دسحلا ىفوغلابملا

 5 "ازرار هوما لا زرلاو عابتا تبر غنلاو سلا ّغ
 نا ضرغبمرهف لامالو لأ ىف ب هبال ثيرفعلات ماةتسفتام

 ود دونشخ كنانمثمإو ىراسوبع ايف
 :شلاهاضر نازعملا لم فب رمثلاعرشلاو
 عرشلاو(نلل) ( نيك الثجزا دئهرناممخو دبعكم نفي ناةوزارثو هيك بوح ع رشؤ
 تاومقيو«اضرامهل لسحب امهبس نيمسم اناينازيملاو ليكلاك !ةقحتو انيقي هلعأ فيرشلا
 راو ةموصخلاو عازنلا نم نربي فب رشا !عرشلا اذكدفملاوهو نيكلاو برملا نم

 نازبم ا نكيملوار(ىنملا] مب لابتحاو فيح مهوزا دهر م لادجزا مصخ ادو.نوز ارت
 ئألابشح لاو ملاظلاو مسهولا نمومحي ىتملاد او عازتلا نم مسخ ا الاذ ةبوصملا يح
 لبكلا لشمفب رشااع رشا اذك ةموصملا تعفتر نازي اريضجا ذانغ رشب الووضبال

 (نمملا هي اذو ثهشخو قاكتر همه نبا هافو فت شر راد نيرد سد ف ىمنازيمار
 نيب عفاولا ءامماو بشخلاو دسم ا عبجحا ذه كلاةمبقلاةضئلااسالاء هه قف

 دس حردو سن أو ىنجدوش فوج « دوي نوح كلكدو افا لرد سن » ىم ءاوهالا لهأ
 ررضتاذان د حلا ىف ىنللاو ىسنالا نوكي فيك الزل: كاتكالا لاذ نوكي نيكف (يعلا)
 ةداعملاوةيدبالاةلودملاو لابقالا ىفذ مولا بيل! نسْيا حملا ده «انولا ولا ةعدع اين ىف

 دب ىدنالاو ىلا دسح نموا دعلاو افحلاو ةموصلا نوكت فيك ءرسلا
 نم

 أزانامزلب «دناهتهكتوسح دوخ نيط ايشمتا 000 لاقراشأ .ا ذه ى لاو سنالاو نملا
 أرهل مالا لّوأ دم ا نانميدق مهدسح نيه ابشلاءالؤه سفنو (ىسملا يدنا هتان فزهر أ
 عطق نما دحاوانامزولطجال منان« ادع «ايلوأو ناطيشلا ذسمت ا نحل ةداعسلا | نم

 ا دهمأ أ ىلامن هبا لاما سهلا

 تايصع كمدكىنب ناو إ) ىونشم نيبم
 لو نايصعلار ذب اين فا ةمررم فاوعرز يذلا مدرسا اذو
 نول أو رأص مه ددسح بسم طايشايأد لا بوباوراص ةومها فاسوالا نع
 تاطبشلا ةبترلاول سو عين شلا لعفلا ذو ذي ادهلا لوس ميل نوعي ونيط اب لاكسانلا
 او( ىلا مي سذدجوبا د اب وح صر ادا هنشكو سأأ اطيشءكناوربىنزلاط ىم
 اطر ثلا عماور | العو لب ندا مدس, 'نم سنالا نيط اي نا هدام ءام مظلا ن نآرغاا



 ,:لكلاناعج كلذكر) ماصتالا ةروس ل ىلاسأ
 مس 0 ةدرم(نيط

 أ ءأ(هرلفامثلب رءاشولو) ههورغبل ىأ (!رورغ) )ل ابلا نم هدوم (لوقلافر ضبا
 ةورغكملا نم (تورمؤبامو) ر اذكملاعد(مهرذف) روك للا ءامدعالا
 رزواديو> اه ناننفارددو ثزح اع نو ويد ف ىم نيل الدم ىسبغنا الاب سمالا لب:
 ةمشسال ناطيشلا بطي رالشالاوش :فالا ىإزجاعتاطيشلا نوكيأا (ىهملا ]ناي نا

 بناج ديبام بناج ,قراياماب يرط اه كف ىم مهلالئاقسنالا نيم ارش أ سنالأ
 ,ءابلوأ انااؤفوكس الا نيطأ 2 »9 0

 ةدحرلا قراد فو راب ىف ةزممل!نا ىلءانالفاول نأ ا ان! لكرا رو اداب نكسا

 ' || نر كسر دره هناه-ردنادنز رار ىمكرك لف ىرتشم دينك رادو دبن
 نءدح اووي رط او هطقنا نحلا نيط اشو سنالا نط امش .ث (ىفلا) مي نامداش

 كلاذ لوم دبارو رسم ىفأب نمل 1 ايش ع وين م دحاو لكمواشأو سانلا
 دنآديرادىثهحوب هدئابنبهرددشودربناج ىمكرو» ىم مهتم زق دحاولا
 ,نيط ايشل ا نم هحور صامت أ٠ايلام نب لا ىف راسو امور بهذ ادحأ ناو (ىنعملا)
 كير ةحزبك رك «يصرشم اذه ىف نو دال! «الؤ ون حال لاو وقتل

 دحااو لك (قا] عةرخ ارو بيذاداد هك دكرب» هه ناو دال

 لاذ ءبضغلانورمظي و داما ن سنو د صن مهدبكو مءارطشا نمنح ن طاش نمو
 ةريصب بحا سناك يهاهلاوحآو:رحآلاةمهن ىأالمدشرااوهو بيدالاءاطم أىذلا

 ترويث م دستازاما ءاشداب نكن ديرب فر يملا سانلا لع

 تعدو ثبوصب اي دشفعار ىسكه كد شاب هدسوا ايد
 الاذن مناطللا كاذلاو تاس فانه ب

 قداسلا لو مراد اذ مةتباث قلقا دنع هئل اسرو ةدي# تون يذلا الا .
 ناسحا "أ هتمدخو هتيعصى نداصلا لوسرلاْلاذوأ د-الا مي نوكَت#. ازكى أو ةلاس”ىأ

 مرزاللات ساثللن الاب اهاوقيلوسرلا لاذ تان ناسللا ىف ىه

 تامار سدو فوشكن ا دوو ة
 ليقلا دري عتفينأ ل وسرلا مالنا .! بن ال نال ةرمشك تالاحو قاوذاللو سوو ةددعت»
 ىنورابك شد, _هريءاشإو ىم ءاذعلا شعبا كلاذريبيدت ءانشاسالا عمو لاقلاو

 قاس .رلاعد نم لأ ناطا ا 11 (ىنءلا) ب تسيب ”ركس كنا دراد لماع 3-5
 عقنئاوأ ىلاهت فان ملل س 0 ةدحاو :رممالكلا لاح أ ىراالئأت

 ةبصااريق قلما هئم دع

 نددئاوفو ةسيناعور عفانمنا هتبصص ف لخد نمل

 سماع | قرت“ 6ع



 |! نان لد عذن ا

 ُ ."ىأو قاف ارئاس فه فرعش اكأ
 لافةوينالىعدلل لازم (ىنعلا) يدش: لساووكةئامرشلودهجاب « دش ل صاع شك
 متيقبةةو دلاوأ ل ساس 4 نكي د1 هاا ئتلا كلاذنان توكيلم هاذ سفن نا ظا الاب
 بلاست دوعومةردلر خخ ىلا 0 لاذفا لمت

 8ك 'تسدنروثز لد هوا مكمه
 نبق از آلا حولا اذه ضر ةرغتت اطال اشيأ لاقو
 :زخ شيلؤ ةيمالرارتس 0 زخ ماظقلا«ايمنالا بؤلقا ىنآلا ىحولاك
 اشار متكون ميشا تالا ىلا البق نه ىآلا ىنولا نم, م شقنأ كيلا أ نكل
 لقتل! ىلا لب روجر أو ىلابعت هوي ل متلا ىلا ىلاهث هيحوز اج اذانمد[ينناتمركد سلو لاق
 ماهل الاوهر تلال فلا ص خابغاو وأ لمعلاو معلا بحاسولقعلا لمت مدآنيال:زاوخ
 لازتءالا نم الولسلا لهأب امسالن ا بنالاب ٌئنميشأنجنال تان اوبحلا رئاسنمب نمدشرلاوأ
 يلءالا اهنط فام عسضتالق لوك أم او سوبللاو 10 وإلا لتبلاو قار
 ازارتحا ةساجت ىلءالو ةذيج ىلع دععتالو بازنوأ نية اتحالأل ب ءوأ ىف اسلارمطعا

 رمت نمواتو_سوفنلا لابج نمت ذتا عئاورالال ضنا كا قر |ةراشاهبفو ثولتلا نم
 لوعاالابرلاواهك وح 3 ىم نيفا م لات اذكرارسسالا منو

 تييلمتلا فا برلا ىتوأو وأ( (ىئسعلا) ل .دشاول زار شيسو نا .٠

 لالا هجرة 0 ,«اولهحا نمأولمر اس لتلا ىو
 انهار (رصشلا نءو) اوكا نوأت(انوس لابملا نمىذختا) ب .ردصمو رس غم( نأ )ماهلا

 (لكل ان تارمنلا لكي <ىلك خرا ملاوأن لالاو نك امالا نمثل نوننب ضان اى (ثوشرعي
 كيلعرسعتالف ذل ةرظسم ىأ لبسلا نم لاح (القذ) ىرملا با ىف فرم (كانززبس) لدا
 امل ةداغتم ىأ ىكداسا ف ريهشلا نم لبقو تدعب ناوام دوعل ا نع ىلضقالو ترصوتناوأ
 لبق عاجوالا نم(سانق“ افشمبف هاولأ فانخغ)لسعل اوه (با ارمش نوط نم جر )كلن داري
 ىل- + مأ دقو هنينباهنوديلونأ |هريخ ىلا هتميعضب اهاكملوأ ءافشريكبنت هبلم لداك اهضعبل

 ههئصوف (نوركشتيو لبا كلذ فا ) -_ :هب
 (ينلا) هك لهو معتناببا .اررلاه دركو لجوزع قح ىورونس وال ىمنياال- ىسوتيشفلا»أ
 4 لسفثاؤ عملا نماواعلا علا لفج ل الحلا وزعلاب ف وصولا سو رز بدس لعل
 ا 0 0 بسبب

 ناز



 اذن

 مدآ ونبأ اذهر (ىعلا) هوب كروبشززا شحو هدوريئالابتسانمركهك نا»
 نوكيىنم هيحو ىول هلا ملاغلا ىلارق أدب ةحور بفن و اكءركدتاو هقسيفىلاعن هللا لان
 انيس نم حولا هسا اذا لسوهيلع هللا ىفس ىلا ناك اذنهابلو هتك هل | قحو نن صغنأ
 نم نة وبه سيل مسو هيل هئلاىلس ىنلا ىلالساولا قول للا ىو دكه يلا قأبتلي ريسح
 ماعاد مي ءالم اسدسم انني لعقاذا ىسولابب ب ةتراقح عملفلان ات لمعلا قاجرولا
 :نسحأ ل ناسنالا اةفل دا هلو هأش هلل متف ىذلا فيكسف
 كر للا باق ىلا آلا ىسواكميلخ ىفاىآلا حولا وكيله مداني
 . | ذا نم نآ 1 ىلع ةيزاسنالا ةميشملا مالءاازهواتداص هارعدل
 | م اهلالاز ىتاهلالا ىحول لع كيلر اص مرتك دلو هب :رمىلا ثاسوو| وفر ثرحو او ثاسو

 | ٍبراقتام ني تاكةىهلالا ضيفا قب رط عورلاف قيام حالطسالا ون بلذلا ماهن اةغللا ى
 مآ ىلا نيو أَو لاَز ىو ثربو ىاوتمن أ نيب راوملا ىف يحو أذ او ىلاعت هللا لاقيمملا ىف
 سنلم|هلالاو و اهخالا نهج لك ذهول كلا ىلا كير ىو أو لاقو هيعضرأ نأ ى دوم
 ىئاجالملا لات م املالاوه يهغتلا ين ممالسالا عيش اق نومهلب ءايثوالا لب ءابدنالاب |بوصخم
 ةطساوب ملم ضيفبام اج* نيعؤن يلف مايظلك بول ىلع ىفاسعأ أ !نمتاضر !ناملعإ

 مالا_لاه بلع انبسن ىلع لزنملا ترم اوتهؤلا متل الن دا مرعب تلا نع ةطون
 الاباسو هم سبل عزتتلا نو ل

 ! .اعاطل اءالا نيكي الو بول طم بوهلابءانولا اذه 7
 ةدهاشم ًةليسو ىع ىلا ىلا: هللا ريغ نع بلا

 رح سنا اخ رثرك ذل انيطعاوت ىإل ىع ارانألابالا نركتال# الا
 هتمأ هراع درت وه ةدنملا فر عرتركلا كانيطءأاناثنأ أرقتإلا (ىنعملا) ما
 مهن لاق نيا المارما ذتىفاذك هوغو ةعافشلاو نآرالاو ةوبنلا نمرمتكلارمل ا رثركلاوأ
 مبدس”ىأ نمو اناشطم تيب تنأ ئذ ىالدعب ةيحلا سأك ىف ةذرهملا بارشرووط نيالا

 فوعرفركمابإ ىونثم تاضايرلاوتاداطلا عفشنتو ىماعملا ةسو ينم ةيوتلا" اللبن
 لجرالاتنأ ام ناوأ :(ىنملا) ي«ليلعىاشرخاو تانثكن رخو » لب ةوجرتركد

 ليلع ا كل مرثوكسلاراس باطذلإ ةزم لاو ةبسمتل فوعرن ىفءايلا نا ىلع نوعرْلبر
 داش ىلهردقتال ->ريغام دليلا" |
 ائيربوارأ .أ |عسمم نمسا (ينلا) هيراك ارزر' بادرادنوك « ودءرهزا
 الؤدملا كلاذناف نمار سنالا نيطايشرشنءو خت هللا ىلا عمحرإو بتىأ قده لكي
 ( دلرأونحلاو سنالا نيط ايش نيوتيلا نامل دجال ىأ انوذلح رثوكلا *ايلشلسع



 تسوغد#وا
 عيبج ىمابلا

 بالاىت> (ىنلا] بيت سراب ىدجحا تخردزك هببحرد آفا بحا انف ى
 هجولا .آهجولارحأا دم ىف : أ

 اممم حافتلا لو ءءلع هللاىلس دمح اليو سنملا ةرصدلا نمدالا
 بحاسف هن بيسن 4يندللا هلعزو هروهئْب رطلاو-أوهدعي ريث ماك أ,لسقملايياهقو
 ةقيةطاوةذب رطلاو عب شلل بو نما ىدمح الاب دارأذ مهع ءرششو مه تحن مزا لاهاي

 اكره » كوم ةيفاقلا لحال »اب فلالا تبلت باح اهلس أب يح نأ ىلع ةيفطارارسالاو
 نمهتب أر نملك (ينعملا) « بتول م دوج مهراد شنوتدو بلل توكل ىدي»

 تولال ا شياو ده كل كم أ ىل عت ١ ىلا بونبالىس اعمل ا ىفاكم م ىأ مذلا فشار ثوكللا

 ياهو هللابح أب حاااذانم هللابحأ أت

 (يغلا] م« ونماث ؟نوخ تهت ة يوك و وتماو ث سوت ىابابهح رك » ىونم ىح او

 عساش نانال كم دف برا مرة ىف مذا فار ثوكسلا نم ىذا نالانأو كل ناكو لوا

 قل واخر اط ىونشم كلعأ نم سدلهناح نإ حونتت احح ىف هقلالاق كلب تعب اعل! تيم
 كلذو ريسلاهذهق ملال يلخ نءلعت ( ىنعلا) رت زإلوازازيب وادشهك و ريس نازوءاس
 «ءالمهارارا :ةنساتاكامو) ىلأعت الأول ذيع بألا لأ ذ نمر اص هللا ل 1 مهاربا نأ

 |رفكلا ىلع هزم (هليؤ ده ها 4نيبتاسلف) اذ اوفي (ءاااه دعو ةدمو م نهالا
 هقضغبأ هك انإل ىم نيلالح ىنا*ام أو حوش دك ىأ/ يلح هازال هارب نا هنهأرجت)

 هتضغبأ قامت هطارو طلو أب ىتح (ىنملا) يفد ودع كلر وتر دريكشان قد شرب أ
 ملاذا ىأانا هنو انعم كلام برسذن ال ىلا.هأ هق اررضح ىف هلانش - الوب

 ىفاو غانو ىو ثنا هةئلاو ب علا كيلا دن: هللا

 لعتال ديدرتلا هلك ارمتالثلنا مادام (ىنلا) هب ارهارنبا جهه
 تثيثتو هنا ىوسام ىف:ودي>وةلارسأر ة:الثلن ا مادام ىأ نب را!

 ىلءردمتالو زي رطلا اذا او حوضو مهفنال 'لدوو نم 0 0

 ىنريدوخ قوش عماب هك 6 نآنانسادإو راي دءريغرا لايف سيل *اباوالا لوةىلا لوسولا

 رذج ف اهتز اردئامشر اردو ىافرواهتمدخ هرعت
 امن ركيدت مدرك مناد غن تءدسخ نازج نمهكت ةكى و زارد ىاهزوروكت أ
 امام وجت: افا شن اردرك !مداق:مينامرذمحرههكنكداشرا
 هرك اومال_لا هيلع ساوبنوح تسندا:ةايرد ل: مناهد



 ابواقوو مالا هوا ببعش نوجا 'هبرك ز ارك اومالسلا هيلع سجرج
 لاذ اكج ناس قاذهأ ارو !قوشعم نآ نفك ار و تسيب ادرخ مالسل مولع ايست

 لاوطلا ىل(.الاق ماشا نعم موشح ىفأ :و٠“ةرر هام دس هتوشما دم ىذل اق ءاعلا

 هقرشعل قش املا ذا ذلوقو لاوطلا مايالا ىف هءوحو هبارطخاو هترارحو اف موتلل هك ثعأ

 قرم أتام لكل د اغنم الالم لدو قدشرأ ىرخأ ةمزخ تناكن ان ةمدخلاء ذه هرغزع أالاأ

 ىف عوقولا تناكناوأ مالت اهبلع مهاراكرانلا ىف عروقولا تناك ةمذكلا كنق نإ ضرغن ه

 مال هيلع سيجرج ثم رم نيعبس لنغلا تناكوأ مال! هيلع سنويلنشمر هيلا ثوجح مذ

 مالسلا مولع مهنرطاختوءابتالاءانوو مالملا هيلع بيش ثم ءاكبل |نم ىمعلا ناكناوأ

 لوقو برطش الو «ىضرأ مولا ل ءاولا ءافملا ناكتاو أهل باسحالز دالاهفنحو لاب

 تمدخزا درهم ىن دوخر اب شيب هي شام كب نآ 8 ىوتشم هقثاعل + اوحو قوشعملا كاذ

 هراك_ةيلطصمر هم دخ نمّدع هفن بوبر وشحن داعلا لاذ( كاز كنز او

 مزريردمدروخاهرت و ٍنانح مدركلحون ىارزك » ىونشمالثان ه وبحم لبق ىف عئاولا

ه ؤواذك لعفاو اذك تلعن فربما كلخأ نم (يعملا) «تانسو
 برم اوهومزرلاا ذ

 زانمرب » تفرماتوتفرر وزو تفييلامإو ىم 2 ثموامل أت بصموانانسوأم .تاكأ
 نم ىلع عقروٍسومانلا بهذو :وقلاَتءَءَدو لالا بهذ (ىعلا) ب تفر ماكان ىس

 تبهذو ارمهق ترسو ىلا بهذ لنمو دلل نير ل ىف 3

 نم مالكم ا لصاح سومانالو ضر ملتح بهدو |ةيم تيفي و يقاطو قوق

 نا دن ا تفخ مصس جي زف -ىوشت رم ال مزيذك "لع عقورك ذام ثم ل شبح لعسأ

 اه اضرأ امانمسادبأ ىندح لو (ىنعلل) «تفايث ناماورسان ماش ميه « ثقايت

 تاماسنلاو رو رسلاب ليل ندي ملا أو لاو تاظعي كانيحم نمانأ حابس لك ينمي

 ديعب روضحالو ةحارالو رو رسآلو قوذالب بارخ ىلاح هيل ركضص نبه ىلانأ ندعي
 غارفلا بنئالاان قيما شالا فيكفا ذكم ىز احا قش اعلا لام ناك اذان ةيهانرل نع

 جم زادوب» ديشور *عخآ 9 ىمةدهاج او ةضارلا ىف تورا سماواهنادارموايندلا ةحار نم

 ةرارملا نم قشاعلا هرتسؤئتلكو (ى-هلا) هيدرمتىكياكي شايسفتوا ه دردو
 ينس ٠ دوغ ىلب دم فاربزا هن و ىمادح اودجاو ليصفتلا « دع قشأعلا عمجولاو

 هقوش عل هلاح بسح ة«ار الب تانشمالاو نما لسجالهدع نكيبلو (ى )دو جتادس تيم

 شبح ىف قداصلا هنن ثاعلا لام اذاكه دوج دو هنبحم قدر : جى لهدا .ةئامذم لب ايه

 ءافجواروج تيفلو كبف تدهامو ركل لهجول“ اشر تعمل !برامالا !ىلا لسونثي
عيج نعاشر عم فةر د قالاعش ل: ءد-خ ىف تريسو قّوةو ىراد فم تا اذبو' ؤ

 

 "بهذو



 كلتنم قاد ةرارح بهذ ىو اليسصفت ىذنغت الغ 6 ةراشاءالقملا -ونلا اذهو 5
 دنكيم ف ىو الملام ن حرار كتتعت نا رفب ال نان ن>راركتلا ىوف ىلعةراشالا
 اراركت لمني نشاهلا (ىعلا) «لالزاتوح دنكس ب تراشانكه لالموتفكراركت
 ثوحلاكى ثاعل !نان لاح بس نم غارفالو لالك الو لالالا اررض- يف لوقلا
 لالزلاءانل ا نمغرشي وةراسشا نم توبا نكسي ىنمو لالزلا اسلاك هلذب لاح سحو

 هك تباكشر» ٠ نوكدردناز 101 م الملا بايالودينو
 اكنتملا .ميدتلا م. ولا نم هقوشعل نداصلا اعلا لاق (ىنعلا] كب 2
 فتزاعمثنوجألل » تسيح تنادى شدوبىشأ 19 ىع اد اوالوخلمألىنا
 نركتئيثىألعبالنكسلراقينعلا هعجو قشاعلا فوجيف (ىملا) تسب رككرا

 همهنبا قودعمت ذك ل ىوتشم هوجو لمر دحض هئبع عمدو حهشلاك كيب راح نم ن
 هدمعهم اى هقشاعل قو ثملا لاق( ىندملا) كليف بابردلاو نه اشك شوك كيلو ىدرك
 اريسثك أوم اذجواروج تبحتو ىتبحتف :روك ذملاتالاملا هده عبمج تلعفولو عهمام
 لسا لصادمتاك هه نوم بار دنا ىعم نهر ايمن االكمهفار ناز الند عفا نكلو
 ارهىذلا كلاذر (ينملا) مت اوعرخ درك ااهةركات نأ و تسالووسستل
 عورف تلم ىذلا اذهو هعفن ل كاذءالولاو وعلاش مزلألاو مهالا نمي لمالا لأ
 دسجلاكو م ىذفا تلعفر حور رااوه ىذه 1 مالا !لعفت هئالَتْدك ةبمملل'لاوم دفر ةراث كو
 تسيتبنو تس دم لا تك تسيح .[نالوكم تاع نا تفك ف ىمبااةلاو

 قرش هلا بام أن ل مالا لاذ نوكيام لاق هتوسعم نب
 ت9 ىم قوشعملاقِب رف مادعنالاو

 .ا(تنأو (ىنعلا) 6: ةزامتاجر ادار ن
 دئخ رس تخ ابرد لكو مج» ه داديناجوزار »دش مدنارد مهاط ىوعيلم مدقم لوعفمناج لو ب اطخلل د ةلصنملا ةزسهل او لعام سس! ديزامنا ىلء هننيحت ل انداس اسم اعو حو رباب ان بو يمل ثنكنا توملابلعأ"!هل ارسكي نيه تنأ تقر
 مسي مالكلا اذه !!نم ععس املد دم ىأ الي و قداصلا ىشاعلاراس ةلملا كان ف
 ىجارو سب كاش وك ةلاح نو ثلا امك دذو حورلاو سأرلا درولا لم عورلا
 مامي ةوه ىلا ىمالاروتلا ىلا سرال هنو فراعلا حورشناك ينسب ةفشم أ ديك الب فراعلالسمهو حورزنم همزال أي دمر. دبأافتو قشاعلا حو ريل قب ف درسلاو ثكصفلا كلاذو (مملا) ب ديكى فراع لةءونابو م +* دباققو وربه دنخ نآدنام»

 اشيأ(ىعملا) يداشونا

 هب مدل



00 

 نم لكت اناب دءر.اففر قب نش اعلا حو ر ىلع رورسلاو ل معغلا !نكنا هغئالو ثول يرشبلا
 ةص الخ هبلولا لسوق شعلاب ىزا.هلا ءدوجو ىف أ اوتوم تأ ليفاوتو«ةبن مص ىلا لسسو
 فارطلأش رتل ماكل ار دبلاكه ايآلا دبا هحو رتبي و لفعو هحو ريلاو لاسمجالا عيبج
 قونثم لاقاذملو ءرشنلا ضرأ نم ستر ونلا ار طبال بحي ارويمد[ىب بولق ىلعو اعلا
 فرءةلارو (ىءلا) مديرك نر هررؤتتا بز دباددرك دول [ءءدؤإط
 ةلمللا نم عمجريروتلا الاذن أ أو يملا ىلع عاطو باصأ نا ثول ة:ال ىأ دبالا ىلع ثول

 ىونثم لاغا دهلو ثوان الرار ها اغيظن هللا ىلا جريل معلاو حورلارؤنا ذك ارهاب
 نمرمعلار و (ىنملا) 41ىو-ناجر ل ةءرونرمم# « ءامجددركاو كاي

 بناب ار ها حورلار لقسعلا رون عمجريا !رهاط ملا ىلا عمريت اسامتلا عبد
 (ينعلا] ( تسا هرثاسا ركض شنان ه تسا «هرؤفرب فو ك ايف سو » هونثم هلال
 ىراثم قب رطلا تا ات ىلع هع اعس ناكولو رمسمتلارون ىلع فقو ةفاظنلا فو نال

 الو عقروتلل لصعال(ىنملا) 6 كرديه دركن ل ءامار رو هىكمدول آرهرتاسادغ
 رزيدونشت ىعجرا» ىم رهاملو فيظن لوالاكوهلب هنولو ىقب رطلا تاس اخ نمىسجن
 لاذ ىحراباطخ عمسر «ةلارؤ( ينملا) هب بانش دمك زاب شيوخ لسا ىوس و باتت[
 تاسادتلا نم سوس ارمغلار وعل قس عالظإ كف لأ بنا أر ةعرسسلاب عج رونلا
 هساجرأو مسا اذهتاولأو 4 1 نع لمعلا حورال أب الثل ذك ث ولتو ةسامخ ةسيوسم لا
 ةفيفحلا سعشرؤب نم خال ولت هما, رآما حور س«ترونل ىفأب الل ثولتالو عقهساغأو
 سفنلا ا م.أاب باطخ فّراتملآ مور كتم شن خ روت مع“ اذاغةنئماطما سفالا هزم

 ورباهشلكز فإ» ىراث» هسالعوجرلا,عرسأ ةيضرم ةيضارالب ريل ىتجرا
 عجابضاكنمرونلا لاذ ىلع قبيل( ىنعلا) هلام ىكنرو ياهتاكز يف ه هام ىكذت
 نمروثلا لاذ ىلع قبب ل «دارأو ماما بطح در ةنكمأ ىهو صرغلاةي رط ىلع لك
 تارسسملارونيت اب نم ىأ اشكر وتلا دل ذ ىلع قبب لوراعو بي «ىأأ ناك
 ِ 2 ةئي رب ةسفيمحلا س«” بناه فراعلا حو روم حرك لبر :أوذول
 هيدر ويهدي دروب ىراشم ةيدحالا باب تاقدارممل لسن ىتح بتارال
 ءارعتل تيقن ونيعلاروثل نيعل ارزنعجر نامزلا لاذ(ىلا) م«ثشدواركتواىادوس
 هك قراع ىم اءزا ديسرب بو ةيك اياه اينشا ةاط فو !هنارف*ادو-قرافةلاوىراربلاو
 ىهاك ف اميشبإب ديركىو تسا ءديدارادخ قو شك | تساهديددج» دغر كاف انتاهديد بآن مانهك هنفك ب اوج دو لطاب شزاسغ دنكه حو آو زارآب ديرك ى مك ل ا خردرك ٠١
 قارفابنت*ىر رجنر وارك او بلغلاروظععالا الس الدريكل اك هكلب دو كءابن شزاسغ



 هيلعراو يسهارا رف الرو تسفن الرززامن لصا كدر ءابن شزامن
 صاو درم_-ىدور مشت مار نو زاسغ 0

 ةاسرسا كلانا
 توصل ةالسل ا ىوبذح انا لاثدأب فاعمل 0

 كالا اذار ده نيعلا عمد"ام عسا ابيحم فز:
 ةمادثلا الزكي وأ عرمشتو كم هبوس» وفلان! قوش ملا ىاردائارثتىأ
 هله نال لكنا هلال ل ةلاسلا كا رم ة دس الو لل !لال م نركسعن المزين ىلع
 تاوباةلاروضمعالا :السالا اريق ناللكملانيءوهو بلغل ارو ةحنمالارهظنال ةلامحلا
 ةالسل ايفل عن نارألاوأ أعمل لاذ لأ نمو هولا قارفو أن دبلا ضرع كالا كلاذ ف ناك
 اذامداولا كرتون ديلا الرتةالصاا ل -أ نالت دساقوةلملابنال ءنوكست «ؤأنلاو تيوصنلا

 مالسلا هيلع لي هاسمءا داو عذهنان مالسلا هيلع يي اراك كتالس تلطن رك

 هبلقىلعتأ ارانلاىنءءاووأا نم لزتال الاس .هل المكس: ل الدرر غلارانا
 امآوالف كلل ام لب رمح ان مالا هيلع لاق .كالأ هل ار لب ربج لأ ساو فوملا

 قامت ئارمأق أو ىلا.هندئالءاغ تكبد اراك لابعملعىلاو ءن*ب ىف فردا
 0 اال نا كاإلبلاانب

 العذر الوق + ىأ هارى ةثسح ةودنف اههضو ةزممل ارسكبةوسالأو ةئغسملا فة آل او
 ىذلا كلاذو(ىنعلا] م زامتردهحوتبديرأ ,ىمكرق اري ىئشمزا دبر كيتآ 00 0
 هاكيب و ةحوتة السلا ىف دح أ لمفاذا ريم هلأس ىنه زارب تشم ىنسعم نام فراع قد« نم 55
 الاذ ىنملا) مب در ثل ماكو اج شزاغ ا دوشر طاب بعرازامدآ 8 ىم انيوهنو
 رم شمانهديد بات فأل ف ىء اكو ةرئام هتالسنوكدتوأ فطاب توك ابدع هتال-<
 نيملاءام ايبحص فراعا !ىتشملا لاق (يندملا) «تسيركو واديد»ج دم ع وركشب .تبح
 نعل اهني ىأ ىتدح تنأ رخل نعل ب هيعمل ةمك هللا مو ددلام هس ةوش ثىأل
 منا اوردوخ هكجزو ادشنادبال ه كازا تهديد« اتهديدبا ف ىو 28
 بي ىتح“ اللا نمنيعلا هنأر ئثىأ بمعاي ىتحنيعلا هام (يمملا)
 ديانقتو ر ه زاببتربت[ثماهديدركن اهح نا. ىوتشم هنيه هام نم ىرح ألا فرج
 ولسملالاذر(ينعما)ارن اه بنت اهريدت(تاهج ذآ ) م زاخناهحربز



 مو

 ةالصلا كلن ارتخالاو قوشل اهلل بوسنملا «ئاكب و هنن بءسناكول ىأٍلاملا الاذىأرول
 هيركنادبزتخ دزرر ال ىوتثمى اهنللا دنه ةلونةءنوكستو انور "اكبلاو ةحرنلا نمدحت
 ملا ىنمعةلمولا يل اعغب (كو) هالودت كش موت سكي نام كودزو

 | نب ةجوذلار ايلا لاذ ناكرلو(ىنعملا) يلا لاه شرود يمل( نامسب
 ةءاطلا تدسكو ةالصلا تد_:ىأ طبخلا مرسناومرخت ا اضبأ أو لبحلا عطقتانديلا عدو

 هحركاو تفرعمو لة عزب كلم مهاوخ يت نس مريب يش نيزاو عشت مدع دعكردىديرعؤو
 ديدن نايركار يشد مملكة وكب نكمردماللا لع تا يدعو هراووكردت سا ىديعأ
 :فقاو عش امرا كبدكديم دار ود خ رانوس تسب ركاكودرك تن نينوا
 ذي 0 ارثنءردارن ا شتفكد مانو ريب زينو بةعرد ثريغرسزا دوب
 د تضاير لأسماك مسبب رك مه نمو ثسب رك مة فركذو
 نكي ابى ثلا وريشر دبى اههوكو الثوب ىافايردو

 0 5 باس 3

 تاثر ايخبأديرللالاذوابكلا
 ند سيلو

 نم غراب ديرما كلاذو كم

 يدها لالجو هللا سى اا تالا را لا :بقعا
 اوه ْخيشلافدوحوملالاسهاو ميشلا ءاكبك كبف تيكبانأو ىيؤيشلا ل-ةئالو ركتشتال

 نءر وبعلاوابرلاباثتجاو قد هلا تاعاطلا فص وللا ةداي زوز
 !1ىأروغلاو عابسلابةءولمل!تايلاعلا ابطا نمو تامل
 ٍقاثوشاضإرلا ةطماوب تاناجلا# زامل ثالامغأ»

 ةسيناسو لا ليزاسثملا عطغتىكحتا
 اريك لوةتولا :تاسوناف نا انادي احلا نان سنالوأ ءئاكل لهئامإت دهام

 اهتراشمتبا :ضرالاىىو زهللانافي رشا ثيدسملا ظفلو ضرالا لتي وز

 رمي هانم دام ردا ىدي مالي و يم اهءىلىو زان ىلا ىنءأ كل« غابب سوا عراشمو

 تصح ةلاح ىف لءاكد شرم أع رو شح ىف )خدديرم (ىنعلا) يب ريتنردودوهركردلا
 سو هخمةلا حلا هذ بهو اًضانوايك ا جش
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 ازاينابرك تدك « ديرمدنابركديدنوجارعشإ» ىء كللولالاوءامجلا

 هنيه م ملا ىرجوايك ابراسايك انجيشلا ىأراد رمل لاذ (ىنلا) هي دبودشءشج
 (ىنمملا) م رابب ىرإي دنكالماغالكنوخ « رابودركدنخراكب دو شوك ف كم
 نانا عش ركلا .ارةيصلصشب فراعلا فقاولاو ةقيمملل عملا نذالا جحا

 بيبح ةفيطللاو غاللا *الم !لعفي انتر لعضي مسالاو ىأ ةلمهملا«ارلا فيو ةيبرعلا
 نأبظلاانهاهدارآ فيلكتااومازلالاىأ موسلاو ديل فاللي رط نم ةملزأ هصغ مامالا (ىنعملا) مب قدي دنمن ىدكدنبب ى مه كو موسو ديلقت رز لزارإ ف ىوتمهسبلل
 ىب ه نامزذن اشي ارم هد دنخرك ف ىم كصشي مهعبج نيريشاملا موغلا ىريمسالا
 لاذ نكل مولثم لصضي ناك لو نامزلا كلا ذ ىف مسالا (ىماا) 6 ناك دنخ تلاع قرح
 تركمودس ه هويه هدنخ كدسرباو زابؤف ىوتم نيكح اضلاةلاح نم هلربخال مسالا
 ثلصشلا ببسنير شاملا موقلا ىأ مهمع سيول ثلعتلا ىلع ثم ابل امر ل صحّئشىأ نمو ناك مث ىأ ىله تلا مسالا نيرش ملا ىأ مهل يدع( ىنعملا) حي دونث نوج دنت
 ةيرعلا فاكلا شب ركللةئالمةر ملا ىنعمةركسلا نا ىلع .كصغشيدب دشلا توصلا
 1 ررسردار وادكىداشن ارا كتير امزم: دلغم سد إط ىوتشم مسالا

 ادم حن ةرب » ىم قل دس دلل او م آر كك ذليل ذل اذ ىف مسالا لئ ءاض
 نمدلعلا عقاولا ءاكبلاف (ىعملا) 3:1تاديَرعَوا «ىداشث ضيف ه

 ضيفلانآذبالا ذك مالا ناك اذان يشل نم بريشملا ىلل تتلاريشلا ءاي شيف
 اردىر ور باردديس-توحول ىم الثم يتلا نم نوكي لم درملا نمنوكيالرورسلاو
 قر وتلاوءاملالةلااوهرديسلاك (ىنملا] يجادخ. ددوخز رك جاجز
 تاسفند افتمالا كاذف امهم انو درملاىأ هنو دغتعب جابْلاروبو دبسلا «ام ناكنا جاجزلا
 بآنآوردلاك « دولع دلادوجزددرك ادج دوح» ىو ضيفلا نمنوءرحيوجادخو:
 ةينضلا ةمدعبلا ممللا مشب وملا نم ديلادعلالا (ىءلا) جدو ىوحزا ٌرسوخ
 اذنك ديلان هوه سلو رهلا ام نم دبسلا فوه ىذف اذيذللاوامللا ءاملا نا
 'ه بورغزادما دب مه هنبكم6 هو ىونشم عيشلا نمهنا لعيديرملا نم
 اذكو نسملا عشمشملارمسقت !نمناكوللا كاذ ررغلا نم ةجاجزلا لعن اشبأ (ىنملا)
 ا« مقرمادي اشك ارش شح هكفوجؤط ىو دشرملا نم لب هتاذ نم نكبإ) ضيفلانا ديرما لعب
 !متذيىأ داعم نيع مقرممأ تفي امل (ىعملا) «مودراب رعت نوح ددلتع سب

 ةرملصغب قداصلا عيصلا لثم ثقولا كلا ذ دعب ىيةتلا ةيترملل هيو ىو ا اراب نم
 نمل ديت لب ةينانلاهتكصغك ب ذاكلا مصلا لثم ىهىتل والا هنكضن نركن الو يرخأ



 (ةذلفا

 فونثم قداصلا جصلاك ةلوبقم ةسيناثلاو ديلغتلا ةككذ ىوالا نال دسلا ىلا بذكلا
 ثحف هينأب (ىنعملا) يش دم[ىريديلفتناردك» شدو نار مهدي شدنخا
 انلاوديلغتلا كاذف هتتأ والا ةكحفلا كان تناكنأب ىلوالا هتكصغ ىلع اضنأ
 .نيك « زاردورودهرزب دنحزادبوك 0 لاللارصحلاك قيغهلا
 تت لا ةبترا لساولادلقملا كاذو(ىنعملا) هي زارو رارسا
 بيغلا بيغ نم ةليوطلارارسالا ءذهنمو ةغيفملا ءذه اهم ثناكى تلا ةلب وطو :ديعد قرط

 (ىنملا) هب ررشر ايعزا مدرك ئداش وب رودزدوخ هنيكح ىداو نارد نمط ىوم
 ىد»ارورسواحرذ تلعف نونملاو معلا نم يش ىالدنهإلا نمانأ دلغتلا ىداو لاذ قانأ
 هجنآو لابخ مس ىئهج نمو ىونثم ىاس نمارورست اعف ةغيفح ا ةيرل فوصو لبث

 مرجال نوكيام الاذو ثطن رلابخ 'ىأانأ (ىنمملا) هي دوت م ىششن تنس سس ل
 ةقفيفحلا ةبترمل كوسو لبق ديرما لوغيهءاكه ىنعمالا ةنىرأو طب روخرلا فيعشلا كك اردأ
 هلام ىلع ئزهسبءا.ث الا قئاقس دهاشو, رم لصو اذا دلما ةبت ص ىف هنوك ةفاح

 كار دان لاما ةقيفح ل -ءأ لو ىمعلا نءتاهفرورمس مك ديلغتلاىداو فان لوقي ولالا
 ىوشم وسو دعب دلقم لك لاخاذكمو 1- 'ءئدو ايلغس [22:يفارأ ف يعض

 نأ (ىعلا) «تسارزو م ةركوو ال اخوك
 قنوكي الفي رسشلا فيملالا : ليلا كاك أركسن ىد

 هديافتةلادلقملانان مصاف هر كة واب 3
 | زوجوزيوءاي « ريش ك ايلغابسا و نالةطنركت ؤاعوشم ىسجتما ققح ا هبت رس ىلا لصبال
 ْيدنموأزوخاوب :زلاوأب يلا وأ: ءادلا ف نوكيل امل الاركف (ىنعملا هي ريغنو هيك و

 له أركف هب رطلا لافط الرسيالونعي رصخنااماكبلا ىف عرشإ قزح
 ته دلتم د19 ىم ضرالانهءامسلا دعبك امهيب دعبلاتلاجرئار وست نمل افطالا
 لقطلا لثم مندلغملا لاذ (ىنلا) ليل دولي راب ثدعدراد رك و ليلع ل هط نرج

 اذن دمناك امهم ىرهاظلا لملا بناس ىنعب لل هلاو ةقدلاب ان كل« دلفلا ناكو لو ليلعلا
 نآقي ىمدلشم هنالزغ ىأل:طرلبلم د

 ةرور غلاي هغلا تيلف(لا )6 لبسك اروادنكيمتريسبزا ,كثردو لبل هردقمعت

 ةريصبلا نمل اعلا لاذ لعح لاكشالاو ليل لا ىف قممتل اوقيقدنلا نال (ىنملا) نزولا

 درب« تسيو رسثمرسو؟ بام إف ىم امزر خم ةبتاحورلا نمو ن
 !هذأ ةلاحاو ةءاضبلا كةنورسا لك ىعتلاسو ةماضب (ينعملا) ب تسب راكتفك لاكش اردو
 نوكل برس فاحورلاهدادعتسا ىرها لا لعلا بحأ لوب هناك“ | «لافو لق لاكش فرصو



 ذهن

 تف نككراكملا طب رءانعم ناكولو تنبن راكن ا ىلع لاغلاو ليفلا هو ارو هبلق نيع
 (ىعملا) «دسريشون ىوشا ىراذ ور ه درك اباراخيزا دلقم ىاؤط ىم فيملا وت |
 ملابس الدراع .دلبل يهذلالىأ ىرهاظلا لعلاىر اذ سعرا دلقماب
 ًاعبسس الحر نوكس: تح ةرافحلاو اذغلاوس ففلاب هلا ىف شماو دشرملادي رم نكر يرهااظلا

 ناودضس هنو ردونير كة كارا يان وم لاعنىلاذلمأو بارما اب

 نم لججأو نسح أةيونعمىرخأ ىراج ىررتليلخف ىح(يهملا] م« ةوهتتبالشلغكنرد ١
 ثامعألا نيزرايملا العلا نمش درو توف سلا نير اع ناىىح ىرغأظلا لعلا ىراذع
 مولعلا عبجح ىف اكو هردقةلالح عم لبن نب دسم الر ظن: لأ نوهفشب الا هلغح ىف ةشماغلا
 كليا نيمز رد هجرك ل باللى مالثم هثم دبغتسيل قا ارش ةيصابهذي ناك ةرهاظلا
 لحرلا سلا دي دشوهولببلا (ينملا) «تبكر ره تسسبكت ت فرايز ةبنوج ماتيكلا

 بهذا نكلمنلا عيب رسىمع ل نالياج ضرالا لعو نملا ف ناك دلو بو رحل اف ماده 1
 ثاصلاو :رهاظلا مولع لاى ئرحلا ماعلا يبل ءانه ار أو قرعلا عوطغعالخر راسرصلل

 لاتتمالا عبْريسيرشنلا ضرأ ىف :روشلا وهف لاقلار علا قزاطلا نم اهضماز نع
 هردثالبصعلا عوطقمر حرلا ةلوسمم ال رناكي نتا عيل هحوتو عيش ارح ىف. بهدا دا
 ىلا قدوي مهانلخو او ىع نيدل ار سك قرعلإك عع ةيِسوالِإ فاكلا. ةلر ىلع ملكت | ىلع هل
 .ةنضققزر حا ثلببلا الاد (ىننعللا) مسكت موا رتع رو تلو كد 6 سو
 قامتهللالإت تاطالا«اطسنونالا لج ارعرملا الكوخ لا ذوربغألولاى محانلح
 كلذرب وقلما لادنعاو قطنلاو لعلاب (مدآىس) الشق (انمؤكدءاو) لبث ارمءائن ةروضف
 نيدللا مهل ات ن دل ىلع (ركئاو ]باول ىلع ( ربل ىف مءانلمحو) توا دشن مهتراهط تشو

 ةينادسج ند رش ىلع ىهو كارت الازبح نع مهحرذش ةماركم مهانسسصخخ ىأ ىفتالا ف
 طرب م2 ىهو رخاكلاو و ,-وا11هق وتس ةماه ةينا دسسملا# دأعو رو

 ةماقلاممانلدم طارت ىلع ايوسوؤ شفر سفن مسح لا ف هني ؤصقواحابص
 ةناعنب .اسورلاو كلذربة ىلا .هعباصأ,
 هوفب فل ثأ ل يفهلكرا اهلك ماس الإ هلعو سور نم ت همراتا ىهو رفاكبلاو
 ةرطغلا لءهدنوأ أو ذب دربعلا ىلع هدهاعو يلب لوشن هباومل هقطنأو هب اطخ هعمس ة ميشا
 .ةماركلاورانلا هن اءدعور ةريضحلا ىلإ٠ عر ربنكل هلع لو لسيدي لدراو
 :[ هبمرك امةصانلاةيناحورلا

 اريملا ىلا يا دولاو مالسالاوتامعالاو
 "و1 ت ا الل ةيتوسانل !نم قرغلاو تام 1هلا ىلع روبعل ادتغ هلابو
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 ردتو ةبن اسعار نع مهانربع ىأر حآ او ربلا ىف مهانلمجو ديدن ةيبلالا
 مسهور دءدشىا ه رديه شدرادرابسد ش شع ىوشم ةيئابرلا لج !-ىلا ةيناسورلا

 عسا نعمة ب نهلا* لارسكي وديارياكم طع لم ناطل ل (يملا) هد ركاعريرسنو

 ىلطعي هللا نالا ديم انوه تعمم ةدرعلا فاكلارسكبو رك روصتلاو مهولا فراس نمان
 « زينديلفتزاءداسدي م دآوط ىونثم لايملا انمى هىتااابنافاي ديقعتنأو هداسم

 كاذانفارملا ديلغتلا نما شبأ هبالا ديرملا كاذو (ينملا) هك زرع نآ ق فو دركى ذب رك

 ىونثم فاو مىعم ىذو نا ىلع ملا هاكبل ثعابلا لعب نأربغ نماد >او «كيزعفزي زعلا
 ديرما لاذو (ىنملا) هب ربخف بجومزوديدىةب رك رك سصنوسعه رار دا ة وأ

 ىو ءاكبلا ببس نم فربخ ال نكسلو عيشلاءاكيىأر مسالاكلاخعا لاذ ديلتلا ةمجنم
 (ىمملا) «تفتصاخديمدءكشيزا تارودرك تمذخ تسر كم ىدبتو »

 هسيقع ىف مشار وضح نمبهذو ْميشلا مظهو مدخنو دياقتلا ةهج نمار تسمح بهل

 ةيركف اندربم ريخ فرباوجنا,ر كىأ تذك ل ىم هلغيلةر اراب لوبقمو صاخدب م اروذ

 قذر لعرب خالي باصحلا ل ثماكأباب اك ا ديرلل لاق صاشا درا اذلاذ(ىنعم ا] يرن نعش
 يديفتسم يده ديلقتردءح رك ديس فار ىاهتل هللا هللا إو ونش سظنلا ل عأ عشلا ءاكب

 يلعا ديغت#ديلغتلا ىف تنكولر ة اولا فاو ثنأ نما. هللا كمن[ هللا لدعن أ (ىنلا)

 وارج نمو تسي ركىهشدآمديدوكساتو م ةدئاغالابلاط ىأ دئازوته ظلنأ

 4. تيكيانأر ىناطلسلا لاذ تيا ركرعتال ينح(ينعلا) تسب ركتمناك
 ىع دنانمش كنان يشلا ءاكب ىلع 03سم | ةركتم ال داعملا ىو د هر

 رولهيربْ برك » ىم ميقو دات ٌنلقلا اذهو ىلاعتهللا ىلا برغلاو

 نطو «٠ |لمجلاب ولع اكبةلانأس ا كلن تال (ىنملا) «ب نة ؤ هنآ هب ركنو مهن
 تادراولا نمعيستلا ءاكبنان نمت ئيز علا عيستلا لاذ ءاكبالاع تسبل نت اودبا

 |ون» ىم نع هوزيز مو قشاع كن !لاغيل 4 ةعف ومدي ماي ل واكمو هللا ىلا لو سولا .

 ال'اكي سقت الدي مايو (ىنعملا] ب زارده ارنا ديدين يزتسه ٠ زاستمب

 يعلاثيح نمةقاسدع الب وطاب رطءاكبلا الاذرءاكبلا اذهنيبنال يستلاءاكب لم
 ص .٠ داهج هلاسى.دعبزانآث هوو يوم لكملا ل غم ةبدم ىلا لب -

 عردفيال كل انهلمملاو ةنسنينالثدامجدعب دجوءاكبلا لاذ (ىتسعملا) ييدانفدلاوتن

 مي هان نازدادم فقاوارزفع ه لح مدد درخ وس تازت سحق ى د اذيأ طوقسلا
 ةدوحر ةلح ص ةئام لغعلا بناج ىلا حشا نمدوحوملاو ل ساما ءاكبلا كلاذ نمو (ىنعلا)

 ردسفيال ةينامورةلاحىأ ىناحورإ ,لوبغي هناك اهفاوتلفاقلا كل تنم لمسعلا نقال
 كي مصممو



 لملا]

 ةيرك قف يم ىرلعل !ماعللةلساولا تالاملا لخاقلا ثا دارأو !ملع فوقولا ىلع شاملا لفع

 مغلا نم سيل مشل ءاكبو (ىنعملا) هي جيلا يعي ركدتادحور ٠ حرفزا هنو ت غزا هنوا
 نالقح الل ىأ مللا نيعءاكبلا لءأح ورلاو مسا لاوح أ نم حرغل او مغللانالج را! نمالو

 رم هنرؤن امركن مى أعت هها نا تر ظن ربع نم هنيه ت
 كتئمأ دقن ٌذ

 بيس لياذهلالو لاذ نكيرل بي هئاثديءلاسقف كدو هةءىلا كف هوأ ان هاجر ناكتناو
 يهاكى موكل ل عج أ لوبغم ىدثع "كيا اذه لثم ىلامت ثلا لاس كل قوشلا قاكبإ
 هتثإ رسنازوا ٌءدنعنوا ,, » ىج ةمادنلاو قوشلابحلا ةءالماولات م_خالام دا

 لماكلااهليعب ةفاطللاعسينم ىلا ءاكب و (يعلا) « تس ينازدشاب لقم م-هوهغاز

 كاذوةرابتخاالوام ما الخ دمالىمواالا باتا نماكعشاشبأ لهو حوتفلا بحاس

 هزنم هل ضراعلا ءؤاك< ل ماكملا يل الوفي هناك /ىرب هنم ل ماكل جشلا لعل مهووه ىذللا

 ىلامت هه اتاغسب ف مئماي رشا تاذصلا نم لاخ هنالشاعملا لسقع كاردار مهو نع

 « دوب را ديدوجراءديدبا » ىع بناملا انهرسلا.دارأو ىلاعت نابل غ ىف قرغت
 تم قرتال ىلا نيعلاو هنيعلثم ةنيههام لماكي إيل او (ىنعملا) دوش
 امدهاشي ,(هذيع درتيجدهاشبال لماكلا جشلا

 هلم ةينامسملا تمدعناو امب رظن انيع هتموت لك انجب راس ةبترا لصو هلي قش ء بمس
 .مساهندركنانن دنع واهغآ 2 :ىع عب ديل يمال قادها نال ىتل انيعلاو

 لاوحالاورارسالا نم ,ىذللا كلاذو (ىسملا) مس اوح ءارزاهنو لقع سايقزا هن

 ساو ا قب رط نمالو زا لمعلا ةهج نمأل ساه ىلعالو هضاسح ا ىلع نوردقتال من

 حك

 عروالا تا (ىنعلا) مرؤلا» لدي ددح سه رودزديآروهكنوح
 .لعت الرونلا نم لسع يب ىأ ليلا ةلظنا ذك مالا ناك اذا دعب نمر وثلا
 نركل نملابلا لهأ لاح ولعب الر هاظلا لهأ اذك ناعمتم النا دسضل اونا د ضرونلاو
 ىامورلا قوذفار ىف( محرلارونلا نم نيمور < ةرورمغنلاب ىفناطي_ثل | سغنلاو ىفاوبحلا ح ورلا
 (ىنسعلا) م اهدايقوذ“ دلاددح سب ٠ اهدايدازدريركب ديو ىوتثم رخآل امو

 لبعونتملا«اوهلاءاذسو قوذ نم هلعن يد ىأ ةسضوعبلاو ىوقلا* اوهلا نمرغت
 مهب لادهلا غب اهدا,نا ىف ءتابثلا ىلءردقتال هءاسقا

 ,* مهل رب خال ماوعلا اذكم خلا ةقب رط ىلع عج
 ءاياوالا ماودلاءاطع حد فنا ذك اوعلا "الع ىف ءاوعلا حد_ةناكو ئيمركم ا *اياوالا و



 ءاليعا ذكواوعثا المت ' 1
 (لقر) ليام ب ةروف ىلا هت قا لات هن ايو روضح ىف اكسل ىل هرنةنالم

 (ةوهز ناك م الا تا) رفكلا لطن (لملابلا قهزر) مالسالا(قحلاءاج) ةكملوخد دنع
 لم اهصنوتسو ةئامئالث تيبل |لوحو سو بلع هقلاىل "اول ددقو الئازالممضم
 نا ىلاري_ثب نها محن لاقنيل الج ىهتنا ناصشلا اور تطغس ىتح تل ذ لوفيو دوعي اعطي
 ىليتو لابملا تافسىلحتو راونالاو دهاوشلاو علاوطلارتادراولا نم قا نم ىغام لكتصس
 فاسوالاو لفعتلاوركفتل و رطاوحا نم قلخا نم نوكي نملك ىلا هلوقب ل الملا تافس
 رولا *اج اذاهنالساحلا قلما نمدسح او قه حلا نم ىمت نم لكتاةتاوذلاو نالخالاو
 كلاس ادوحو نم ةسنامسملا سفنلا ناطر ةعيبطلا لسملب هذ ىفاي رلاايسضلاو ىنهلالا
 ىقأبامل(ىنلا]ه« ثدح اريدت دئاداك سن. « ثيعد درك ثدحدبآميدقدو> و ىونشم
 تاككمملا هيلذ نم ىسمت تاذللا ىلحن كل |-الرمظب املىنعي اًمبع ثي د اربصن رهظي وميدقلا
 هكتوج « دلك كيد ملف دزينوج ث دحر ا ىع هلعبال ىأ ميدقلا لعب نبأ ثداحلا اذه ىلمف
 الا ىلع يدقلا ىلنكتي ىأ ب رضي اليو (ىنمملا) جب دلك كير مسه تسين ش درك
 افصتموهرؤغابصن اغيصنم ىأ نر مه فمي ايناثتدالا لعج الوان اريحو اهل او ثدامحلا
 ىناثلاو رثأ قبيل ث دحام دةلإكّرقا ةلدمالل لو :ىوذ ىلع لوالارطشلان هتافصن
 قلطي ةرشلا الخالا نمار اميطلالا لا يب دىنمب ءانفلا دعب اقبلا ىوف ىلع
 الر انف دس هيلع رطب الث ىق ابل ادوجولا لاَلصيو ىناهلإ دوجولا نموهم و ةيهل الا قالخالاب
 مرادناورب نم هيل هربطعن دو اوكي خو كرك 8كم ضئارفلا برفة بترا لسب و ناصقت
 لاحا ماكل لصيلا روك ذملاةلئمالا لمرمظت ةثامن ا دجو تن |تدرأ نا (ىنعملا] هي ريغف ىا
 مزلالاو مهالا ىف عرشا نآل د ثلا ةبترل تلسوىففال اهلا ايتح السم [الانأريقفاب نكل
 نأ مزابال ةروصلا ىف اهلما-1ةماشم تناكو لو ةفئارلا تاقيفحتلاوةبب رغلاةلثمالا نم

 هللا لان صارخا نيب دحوتا ذكماوعلا نيب دجوناكب نا رملاناةتءللورسلا ىف اهلةلئامنوكسن
 ىسسوم ىاصع نوح « فورح نبأ محورلا نباإط ىمضعن ىلع مهضعن انلشف لسرلا كلن ىلاعن
 نو محورلاو ملا لم تارفل روس ئاوأ ىف ةءطذملا فورملا ءذه (ىنملا) يك فوقورددم
 ,.هل ا ىف تناكرلو مالسا !هيلع ىموماصع لم تابملاو فوقولا ف تنأ صو

 ةرشو بك بادو ىص ةيح ىهملا فانا ةبس انمالو ةمباذمال ةقيقمللاو ىعملا ىف كلو
 مكمحلا عساني« فمر مفتر عاكس ا بلق ىلء تب رشا ذا اهراأد عفتفي وا هيفي ل ظة سب
 نآرغلا نع ةجرام نا فورح اك ةين ؟رفلارول !لثاوأ ىف ىهىنا!ةعطقملا نو رمل ثسيأ
 .زا فوح ندبداما ءةرحإو ى ملاتاذهلو



 أ

 ين ةرفلا وسلا لئاو أى ةعطقملا نورحلا هبشن قولخ ا مالك ىف ةعثاولا فورا تناكو لوا
 فور ان كل ج راها ىفةروسلا ثبح نم ما ثولفلا تانك ذكور هاظلا ثيح نم

 هللا لاية بن ؟رقلا ثاملكلاو فورحلا تافسورارسألةب ولغم قولخملا مالك م ثاماكلاو

 ولو لش نونأن اللات لاقو هلم نم ةروساوتأنان دبع ىلع انلزئامم ب رو تتكناو ىلاعت
 لسيبق نم ةمطقلا فورم ا رئاسولانوكب نأ لمتحي نيدلا مخ لاق ريم ضعبل موضعن ناك
 ةينثعم ىلاعق هللا اوعشو دقو" مهربغاعاع عاطبالنيبحم ا نيب فورملاب تايممملاو تاعوشوم ا

 1! ىلء هعم |. ماك الس رم ىنالو برقم كلم هيف ةعسبال تقوى و هبا اع هللا ىل <

 خالا قررا ىلع لديو ةربغألو لب ريح املع ملطي الث اةحورارسأب مالسلا هيلع
 ةالسملا هيلع ىنلا لامة ناكل افا صعبه" ىلاسعت ةرغب لزئاسل مالا هيلع لي

 تانعل ات ص لاف تاع لاف علاغن تاع لافت لافت تاع لامت اه لاغتن»
 كو دارو ادمرأ ركع ا

 لك (ينسلا) ) منا
 ريد 3

 هاك لوأ امتكو أ ةءطقملا فورملاب دحأ اظئاتلؤ[اذك اع 0

 هىدودابره هنمدنيا تسي و بع و ىمؤس مآ ريوجلازئاوأ ىف ةءاملا فرم اهنركتال
 ىطعي نآرغلا ىنعب ىسيءان د-!بو دست بعت [يلعملا) هت ىمحر اان ح رفزا دياربك

 ءاوهلا لاذ سفئالو اوه لكو» سيلٍء اي تبلل ىسم ندمت ظسس اك ذاع حارا اوباغلا

 !عاشمو هلثم سبل سفن! ىوسبعنآرعلا ىعت معلا نموأحرغل !نءىفأ ىذلاسفنلا كلاذو
 عيبتلاكق ولخحلا مالك ىنعب ئشالكمسبلا ةبسنلاب سقتلاو ىوملا ع-.جناف سف :!!ىوسيع هل

 ةةلوةلزناملهناىو ر ارمسالو ىنسعم الوةح اسفالهتيا مالك ءاشن الت الممل
 او رمالا ىضفرءاملا ضيفو ىاقأءامس|, و الءام ىفاباضرأ اب
 املاو ةح اعقل |ىومد نم با انو تيبلا نع هتفلعم برعلا ءاعتق نم دحاو

 ,1ي (ىمملا) ب رشبلا لوم ترضحزا تسدمآ ٠ يدب ياكا محو
 .ىدح ىالفلارهو ىو 7

 (ىنملا) « يبس
 : الو ل فعل 'نيعن نآرقلا فورح ىف رظنأ ةريصبر. هب وامور -2 تنك ن اا ذهان

 ,عاممما .فورح شدوك هج رك 8 كم ذا .نولخل !مالك ثمر اذكلاك اهنظتالو سأرلا
 رن هبشيا ضيأ ارح نآرقلاب كر ناكو لو ما مهاب( عمل ا) ع ماوع بيكر مهنا
 .نم نكسلا ةرودلا ثيح نم ءاوعلا ببكر نارقلا بيك رت ءاشولر لوغب ءاكماو»١



 بيك ثر ددجرك« تسوي و مل دج ب
 ف تاكولو دلجو ماع لو هيلع هللا ,: (ىنعمللا) م تسواسنج نيرح أ

 عم نارقلا بيكسحرو فورح لاما نكي ظع توافن اههدب نكسلو هج ندي لكس بكر ثلا
 هناونتسا دراد تسوي درادثشوك ف ونثم ىعملاثيح نم ثو اختم ماوعلا مالكب بكر
 ثل_«فيرشلا ةممج لو هيلعاتلا ىلسدللا لوسر(ىذملا) هي تامهدشأبا بيكر تاعج |
 بيكر اذهلاديأ نك ةرو هلا ثيح نم اهم بك وهو امظعل سهوا دلل سعو ان |
 ملاسو هيلع هللا ل: ىلا ةلسمخو لانو كسمنال ىأ سهل اوةلا ل كلن نوكتىتمأل

 ةروصلا لاما ثمنوكب ىذا !نأ ذي لعق اهم بكرا ارث اا مظولاو دلملاو مصل نم بكرملا
 اهيكرز همهك و تازعمدمآب بكر نارذلك ف 53 ةرمدلا ىف اهباشم توكينأ مزلبال
 لاذ نم بيك ارثلا عمبج نات بيكر غلا اذى تن [تازهلا نال (ىنملا) « تام دة شك أ
 ةدوحوملا صاوحلااو م هدولجو عب بنس هوجو اليو فمىأ ةنيمتراص بيكرتلا |

 قروسلاش ةاملا ىف: بيك مما[ 1
 هر عع دداك_* ددرك | ٠ دز الفى هبكتلايكبَيَولا ىب

 ةيحاصولا لع همركنم ىلا.«أو اعتق ْعاو (ين-هملا) هب ادخدادزا مياس سعف نو
 كاتمالسلا هلم ىو ءاسءحص ىلافتهثلا ماب ق شنب رلا انصعلاب بريذاذاو ةمظع
 انور ا هرم | ناك ولو قولخل مالك مةسبك را! الو ةعطغملا فورم هبستنال يءاوحلا

 ترود هم صرفزا نان صرخ هك باو ٠هرهاظ مام شرها » ىرثملاةاذاوا
 تاناكره اطناكو لو (ىنءلا)

 كااسابو (ىنلا يوه علم ضمت ,ىرزاتسين هواقطنوا
 رية ةيرارطست لاو أ امان ىل امن هللا عس ضحبوه لب هنم سول هفطنو هك هو عيش

 ,فيكلا باس أل قابلا دوحولا ىلا ل هوو ةيرسشبلا نم ىنف هلال ةيرابإ ل



0 
 لحم ى ةقينالا تال ضرقلا نم نيبو صحت اوراس بال( ىعلا) م« ضرعمردد ث توف قيد
 عئسم نموه لب ىزاسلاهدوجو نم تسيل ياا لاو أ عسب جلوي هناكت نان ضارخعالا

 ضم ىهن ه'مثر وطن ةمئاسورو ةين اسم جلاس لكن هللذلناكسذ*
 ءافغدادرار ,ءاظلا ىلا ق لكلا تلامالف هع بص عبس يف لها |ءاك .ارابتخا الذ ىلا

 310 نسوان ةضارغلا نو تالت .اومرشل مهم ةبونعملا

 0 2 الزيتكديدارودك
 ىديدربكْ شور مث ىاو خاج ىاةكدركهسحؤودمآ زبه 0 زين تصم تصوف
 هزقو وعلم صقان «ذو ران لك سعي نودع لياظي ةركذو ىددرك ف ةودكأ

 ةوهشاهة ديسير اج عم تلعفىثاةيراحلا انك تاما ذه
 ةووثارجاراملا تاغيراقلور اعط كاذخ .-اوأ

 كراسجلا مم ميبغلا لعفلا لهن
 راب مالا ناعرلا ىلاذك حابسللا

 !دنالا برعم: ا دقملازواقنالا ورث تاغداذا هءاجأل نأ ثدح هب

 نعت مثل نكللاملا ىف ءانوو تدور تعلملا :دباكمو مري ثكدسأ
 اي سو

 لا دئاوذال مهران ةثدنات ماوعلاك |هتديسس
 أراإو ةئامالرطانلاو كرادتلالهأ

 عرتكأودكالب روغل اىلءو ه.عن ناك ماسر أ ىأ دبع رطاذ
 مد ةمشألا ةر وثم تكا هو عرتلاباح ارك ذىل طز وأ رامملاثعماج

 نيباهلمحت



 صان مهفوروظأ لكى عب نوهلم
 اذه ىلع تدرأناو ننومامباوسلو نوءوح م ىوهاظل امسلا نرسئانفالاو نو

 جرح ج رعالا ىلءالو جرح ىمعالا ىلع سبل ىلاعت وذ ىهر بألا ءذهارقاالبلد مالكتلا
 باتعلا نو ةنعالا و جرأة مآلا ىف نيروكذ ملا نعىلاعت هنآ نة( جرح ضي رمل ىلءالو
 45+ عمم ضي ىذلا نال لاح سونا نم نم ابلا ةيف هآ لااسعل | ىلعن بضغلاو

 كلل ىوشثمادورطسوانوهامىلاهت هللا برت نما ديعب أصق انبي!« ءلي هدف عسرلو ههوذو

 ارا تعضوتيراج( ىلا ع دزكو صرحو تورشروذوزا هدنكم دوري ىرخلب زينك
 ىلع صرحا ضرصو ةوهدل اوفو لسجأ نم هت تمانو عامجلا هنل ءىنغب اه

 يىداعاجرغ دوب دركوخ فاكبارررخ نآ ف ىع ضرما ىءعاشه ديزكن ا ىلع عاملا
 ءابلا تشن (ي)ةدأعلا .ملاءاقنامش( وخ) عاملا ةبسراغلا فاكلا تفب(ناك) ع دونه درب

 بهذاراهلا اذواو هل راما يلعت عاملا دانتعاراملا كاذو (ىنعملا) رثالاةيسرافلا

 شرنود هارهزا-تايحدوب يفر دك كيو ىرتشم اهعما العم ناكىأ ىدآلاعاجلار ثا
 |عضت عرف | هاركسملاةرهظمو 4 هلل ةكرا دنا راسا كانو (ىنملا) جيارءزادلا ف ىدرك

 ىراثم اهتاطرادقمهركذرصغبل عايل سايغلاودو ع رذلا ل الراح ارك ذهيف
 نسلامض( طيس) م ذوي تدرك مدينا م زوعفآ ارودكىدرك رك ذردو
 عرفلا كاذعشتزرعلاك لأ (ىدلا] تايهذلاةلوخ لا ىدعةيسراقلا*ابلا مشو ةلمهملا

 :ةزومملا نم دارملاوهرك فيجن بهذي وحرف هزك لو تدثتو تراس ارك ذ ىلع

 بلط اينالالهأ لاما ذكعاممللا م1 دآةزااربك تدادزا انك ةأرملاةداعنال ةيرامجلا
 همهرك و ىع لءالالوطو صر! نانا هيف بش مد نبا باشاذا ىو ىلع ايندلا
 همه نآ لعن ةبراسملا نال(ينهملا) هي دوش ناربو اسهدور آو محرشآه دور وردا تريك أ

 ىلا ىهودورلا كاذر محلا كاذ براناهجرق ل لدول راخلارك ذعريج نهر ربك
 (ىنلا «ووجدشرخ نباهبزكزجاعهدنام هوا نونا ور غالدش ىمهرخ ف ى ممل ارسسكم

 ةلئاخر ةزجأع هفعش بيس نع رالاةديسو اميعذ عاملا ,امساذكر اللا
 ا .بكرخ تآدوغ ارا دئبلعت » ىو

 ئث :ىأ نم« نيمو ءتاءراجلا كلا ذةلئاقراطيبلل هن

 .لوادبأ ضرملاوةلعلا ءياعروظيلو (ىن»ملا) يبد شنب
 ,(ىنملا) مب دعت مدامدار ص ممتد شو دصوادانةاردنا صعفكرد إي ىو ادبأ
 ةدمتسماسةنا فنوات 1 ؟تراسسو لاخلا ذه ىله فوتولا لبالداس اب فعلا يف تءنر



 هلق

 كيا ار دج إط ى دجو د اديُث بلط نم قوق ىلع لاما ةةي ع نع صصختلا
 ورلانوك-“ تأ قثاللا(ىعملا) مدومدشاب

 اراالث[ناكدل بابن اط تاكنم ..هنأل حورلاو باقلاب صو هت لك

 ديدوي ل ثا لاما در<ص سخن نول ىم جيو جو بارا عرش نمىن
 ىهو سكيرغلا 0 بسلة (ىنعلا)

0 0 

 ىو مسرلاو لفعل ب مه* 0 3

 أدل (ينا) تنم المرخ هكر ياو نم سب تفك نبا نوح تذكد ا
 نم فوأ صولا نه ىلا: انكم اذه نوكيا ىلةلئاث دس1لا ىل تراس لاملا اذه ةأرألا

 ومآو «:دكسص بذومرخو» يملك مراحل نالثب راملا

 ذو.راس رس اه قراماو(| (ىنعملا) م هتخووفا

 ز1) مدصودقتا ممشلاو مشو مامطلا

 ارجو ت سدا من تاود
 الئءناسنالا عاملا ل اوابدؤ

 ةانردوءديداندرك 8 ىم قئالوفتمعللا ذه:
 تءاعتول املا اذهل ةارملاتأر(ىنعملا) مت ىهاوخ داح ازسشكى أكن ت 1

 يملا راج تلاقةب راجل لافغ الوسام توكل[ دعو هزل اسغاك اهسن و

 تانكي شوبور زال ىم لاملارتس لالالا مالكلا اذنه تاانامو تيا |١ ذهني فكس

 اذه تلاق لاسملا هو تسل أ نمو (ىنعملا) هب نكزايرد مدا 'لزماكىاك » نط نبا
 ارزارو ث ةكشار الزيزكو شوءادرك 8 ىو بابل ىضفاثننأ أراب رمووزلكتلا

 لقتروةتك اسيا نءلاو باطن ا نم !وسفنةأرملاتاعجو ( 1) ( تذهغدوخ مطرب ا
 الريثكس ب9 ىونث» رسسلا ترا وءمط لجأ نم :أرملا كل: م ةيراملل
 هيي ثا القي راجلا (ىن مهلا يداك ارردد شوناهيدرا 00 ءافشال هج

 تال اعبج تاعج| وتد ىماهتحابفرتلجالوبابلا تهقفو تمدةتو ةيذخمدا-ذ
 »منيب ددودو درا 1ضشزرر)
0 



 !1تتأال(ىعملا) يداتسراىاكبل الجال تيبلا !ةله سآ
 :ًاءرك اكرم نايضفرا م: لو هراكف صا لسعفو .لنآلاراجللادان(ىنلا) يردىوس شم جو دوراظتئاز «رك ذنابتج نيكه شو راكم ال ىوشم :ىلء اد اهو فاعلا نمراملا لاذ عطقت اذنم كلاح ىلءثغتوانأ ىعئصت نأ نيديرتام ةفك< كدر تذخأو كامو ثم“ (ىنسلا) .ىوراجوى دش رو رو ىمدانسأ ب ةيفخا فش

 لي ره نامرج
 لمئاااذ_هىلاثااماهفن ىهاجنالةزير 0 ا كاذئًأرملاو
 رووط محال سلاروطنأو اهرتسد_أاملع فةوافاو ةحارما | لعقي نم لاح بحاذمو
 ماغي نمز ها تالفو ر « مس ةرداج « شت ةكت ازادعنإو ىونشم هتح ابق :لئالدو دهارش
 ذدعي ع بتشلا لدقلا اذه ىلء اممرح ةدشنمةأرلاو (ىدعلا) «رب
 لات ربل ىلا ىهذاؤئلس أر ىلمرازالا عشقي راجان ةب راجل كلتل
 تلاقو (ىنملا) نا | نم م دوك تمتع م'نانجناو نك نخباو وكيلا وو ىم
 انأ نكسلو ةريثكء اياب اهتسوأو ىنرك ذلك اضا ًاراذلكىمناوا ذك لاذاىلوةةيراسملا كال

 .مولعفو دما نم ج رام مالك ن وملك ,ءهازلا ةدط نالءاسألاة سا
 تسدوستمسجنآ» ىم مالطا لعلا ماذا اولان مال مولتع ناس ن ماله

 ءاسنلا نم ملعب ل ذاهنال (ىندملا عب ريتسن ارث درك ضعارب - 03

 نءدارلا نال هتسح ىأدو هما لاذ باطما ة سهلا نءدوهمموه ىذا نان
 ئنسمزادو» ىم بناجلا ثلا ةيراجلا ك:تلبرأ ةروثسل ا كالت نا المحل ةسفلا
 بوس نمةأرملا لو (ىعملا نابزتات مكى مدوتس ورذرد ه نامداش توهم

 تااتنامزلا كاذوف اهظحو اهنوذ: دايز نمو بابلاتطد رو ةرورسسم تراس ةومالاركس
 ( ىنءلا) « كلنا دو دزاو كن ادراجزاماهتسرو ننابركشزا خزتولخ مخايإو ىء 1

 ىغتسأ قانركشلار مانأو عصأ ىأاتو ذر .برغأراطلا عاج :

 عمابص ن معاج نمتورغىأ نيسفقتاد
 /لاجرلا عاج نم تودغ ىنا ةسحارلا ىلهركشا

 قنادلا + رعم كنا لانا ىلء ىدو
 هرازه نز نآرب«:ثكبرطزا هج ىو عاف ا فو ةرثكن م توخى لاو فعضلا نع هيينك

 ررمهثخلا

 تدعو



 ةاهجلا

 ابدا هبراطلا نمو( (ىهلا) مراوق فرخ تو مثرارشرد
 وب 0

 !بلاج عييفشلا لعفلا ٠

 :بسراثلا اكل اسك 66( 0

 دمة سرعل افاكسلا متأب (توا

 ةراشادا ظفلوادرغمزب ظذل نوكفعاملسا ىنعب ةيسراغلا فاكلا

 ةأرلا كلن قرذبسب نوكتزاهدا ىأ لالا هجر .ولا ىلء (ىن
 عيفشلال «فاايزعاناكاهل٠سىأز عاملا امكسمةأرملا كاتو
 ك:تلعج ةوهتلا اذكعامجلا ةووئزع املا لع ب
 الاذزء املا ةووثىأ ىناشلا هولا ىلعو بع نوكيالو>اللزع املا ثا

 توهشليم» ىونم» ابي ع نوكيالوحاللزءاملا ل .هوئأراازعاملا كل .ةوهششا ا عاسج

 مسأ بلقلالعس ةوهشاللبلا(ىنعلا) 6 د ؤنرا ف -وبوحرخ دياغنان و روكوارزد دكر ك

 ٠ رجراتوراتتسمرساست ىا9 ىء ايون راثلا 4نركتو فسويكراحلا4 نركب ىعأو
 أرانلا بلاطو راسثلاناركسفأس أنل!نمريثال: منسم )م رادنادقاطروبارتشي وخل
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 املا اوم اذا جالمالو (ينلا) 000 كيدز[ هرأب ٠ ق»

 قرولا اناا باو ترا اركس مهب لا ةيذجو أد شرلاصانلا

 و لا يقال كلاذنا لا اىلالو هولا سأرلا ار كس الاذ
 (مال) عيرامالاتسنتةيرطرد ه . هنانلابختا اكدادبان» ىم لاناذماو ىران

 الاة-هب رطلا ىف سالارورانلاهثي و

 ىذا لاما نانامزلا 2
 دش رمل ةاتالج هتان لزالا ىف ديه-. 20006 ا
 القا يفش ناك اذاوايندلا ىفل:ضراعلا ةوبقلا لاوحآلا

 هريشااو صرحلا(ىدلا] م هرشان 1 زرتبتوهشا
 أ قر رطلا تاف آلم نوا ,كيالز اغيطا بشل

 ىودم اهلونأةووشلاو ىلا عت هللا ىلا لو صولا نم ةعنام لاس ةهملا قال _خالا لوي هناك

 ببسو(ىءلار م كنددرك ارذاكرزنارازهدصو كاندرك ارشوخ ماننارازهدصإل

 هولا



 م
 ةمه بح ا سو لفام فولأ ثامر اببغوارأ راع هلعج في

 وتتم اهب حلا لمس نان لا ف ردلاوصرحلا 7
 بحاسو (ينمل) ع دومجتا دبات نوجارؤسوب « دوم ىرمهمفسوبارىرخ نوجإو
 دوهلا٠الؤه ىرب ”ةوجدلا لهأ مهودو باع سارصم سوراملعأ رب نإ

 عورة لاريسغ 4 قربةوهشلا بدي مارملا
 م دربث تقودك نوح دوخار د © دركد 2

 رجلا بيس ىنب ادت نيف ةرسسلا هيرعم ىذلا نيكرممل كل ثاه+ وجمل ةليحوركم (ىنعملا)
 2 لعل واله ةساضلا ا ىرب
 ةيهوللا نمده اكياذلدو ةو الح دادزب
 اذوهشلا نعي طول موق ل تمأ ىلع قاخأ م
 وشم لصق يش ىأ نا ءلعأ نشغتف ءاياثلب رثن ملا
 ةوهشلا(ىنعملا) « ىتو 0 ه روخز نكم كدو تدروخزا توهم
 ا لكلا م سفن برشا دل الأمل سو نوكش
 هترثكتال ماعطلا للذ ىعب ةرامالا فلا يت نمو ةننفلا نمر ذو ماك: لهفاوأ مامطأا
 بابشلار ثا تيدملا درو وأ عرج زا لخ لا دال ارخاباجاليعست
 كب. حاطة سام

 فوخ أ نادرو هنالعثل

 جرغا اريلخ د 0 20 ومش عل
 نايرماومارحلا بنا, لك دبع يأك لك انالناد سلا همرجالدباب
 |مزال لام لكىلء هال 1 اوالارانزلاو

 تح يملا لهاا قابلا ةؤئالو لوحالل* نأمل (لا) !) عال ردلا دنكشن تويدكان
 درطت لقوم درو الة -ماوألاو نزلا البف ناطبسث!كيمريال ةومتلاو تانونل لا بيست

 لا هدو رهبندو هيركدمآ رو و« دو زءاوخ نزيف درو صب رح
 ١ :رهلاتنأ الاوله أنو ةلامع ةحوزلا با أ برشا لك الا صو رح

 الاوروغلا ىف عجزت نايالاو نيدلا تل مزال ناكنا برشلاو لكالا ىلء اس

 هنردوز « دمج ى كى رخرب لك رابط ىم كتيحالم بتذ فطغنأ
 رع لدحاروذ ءبلع عش طير امج (ىنعللا) مد غروكت ازا شيب

 :أ لب !ىندع انه ةسرعلا* ايلا تشب بنا ىلع ليلسأ هرهط نم عم
 : .الا سن





 دوامرخإل كولش نانا تاتش اهب
 وهو ندر نمضام لذا مذ .(هرشف) درج توتا نايزر دهيافعات ه درشف
 (ىنعملا) لفسأ ن | نمرهشلا تدئدوهو “1 ايلاو ةمهلا املا ذب (ماغ) شرلاو

 تيل _هعوهو ةذسأ ىلا :أرملاجرقف هر 2 3شرو ريع عاما اباليعموايّدو ءراسرامملا

 اريك محززادبردر» ىوثم لالا تتاموءرك :لمضتلنامزلا كلاذف ةناعلارعش
 ب قرر امألا(ىملا) مي ركدما .:.كياهدورو ركجرخ
 هركذ برضةدْش نمىأ 0 ثعطقتا اهيراصمو «اعمالا محرلا ف
 داتفزكيزانزو كيرا ىدرك و دادبنا :نآ لامرد دزنمدإلل ى م اهواعما
 | بناج ىف:أرملاو بناج ف ىمركتلا عتوو حورلا تل-لاسملا فو سة: أرملا كل :(يعلا)

 ناجدرو دادرم « نوكندزدشنو ف ىوتتم

 :دسايدب ل 0 را ثمار - عنو روب صن رنا
 30 ريهشت ةلاسم تامل فو لأ ل( ىلا ) هيرخربكن ا

 ا ركل
 .أرملا توك هللا لها دنت مهروسة ]ذا تاو

 باذعونإل ىوتشم لانا ذ لو دابا لا أو ره يمض ناقل تاتو رامملا
 نمعمما اذها تنأو (ىتعلا) يم ىدفارناج نأ 38

 ةدراب (ا ارسرسس امير مهلعاذلرأن) ةدوسلاةرو-ىف ىلاصن هللا لاق ىزما با ذعنآرقلا

 10 ا رطءالبتو سلا: ديدش

 ىوتم ةرخآلاوايندلا فا
 ا نارلعا (ىنسملا) يتسن

 قرط ىف (ىنعملا) فزنا
 تاسسرع فر هشة أرملا كل: لثمنا



 ىقتاوهشلا ىلا كلاسلا ليمن أف ةوبقن ةهبتن او ة:-ف كح نا اهتداعقنو ىلعر وصلا
 !نيزاهتادقا « زيختسررسر امطادوب ناو ىم راسخ ارك ذا :أرملا ليمنم تأ ةقيرطلا
 لك ًالايالوغشماينألا ىف ناكنا ةمايغلارسراهطا نوكي اذه (ىنعلا) ميزي ركرخنوج
 اراكمناكناو:درغلا لكشب رشح انانفوامام ناكناوناركس غن ظح بحوم ىلعرمش##
 لام االك ةراثويد ناكناو لعمل! لكشس رش دس هسغن ظح جال اللا ىلء !ءاغتموارا دو
 براقعلاوناباا لكش رشي اناب.نيمؤللو ذو ءناكناورزغملا لكشب رشح ءارملا
 انوصومنوكتنأ بنتجا اذه ةريشملا مويمضفتالىتحيرامحلاكتدبلا نم نفل ل دشن
 لةةيناويلا ف اسوالا نم لوزتىتح ندبا[نم هلم ضرعأو راسماك ةيمهلا تافدلاب
 دركمسارنارفاك »» ىو ةينااسنالا ةرو هلا ىلءادغرشض ةيهلالا ف اسوالابفصنتو ثول
 لاقرانلا نمرافكملا فو ىلاعتهنلا (ىملا) يي راعز فواراندنتةكتارئاك رانز دبا
 /' نا اوطعيرلو راعلا نىلو ارانلار افكسلاتلاقو ( رانلا نماو رفكنيذلل لب وذ) ىكاسعتهللا
 «ارقفلا مدت فيك اينغأ نيمو دعاك امدبؤزؤأام ما مهراعناكو راعلااهلسأر الا كلت
 اذهاوراعلا لصا !ماودموىتلاراذلا كراك ياهلا انه مانت ىوأرانل انائيلءراما ذهذ
 (ىنعلا « تساكتارنز .كىراننباوسحهو تععاضراع .لساران ن[ىفتفك ل ىملات |
 كلت ةيسسنلا,رانل اهذهنالر افكر مل ذاكماللكسل !بسيلدلاةقرذاكلا مالك ىلا هنهللا رف
 نانراعلااوكرئاوناماللاونأواوميتئستاراشل امدهو راعاعاوأ ل سأراشلا
 ناك تكمل ف هرك ذ قطن لورا هاب تءماج أ, تصقنىنلا ةأرملاءذهلممراتلا هله لم

 «دوخ صرحزا درو زا دنا مقل و ىو ةرخآلاو انامل ىفاغارسسل ابدسةو شلي ندماع
 /ادةمةمها لك أن سرح نم ةأرملا كلنا (ىسعلا) يدب ال مامنل تر كسصب ولكرد
 ا!تولا مقل مرجال عامجلاةماقلل ايدارأو دا تز وات اهتمسا لب اهلاحسايقمو

 ىرتثم اهلراملا عاجاذ
 (ىعلا) «صيبخراولح ٌةم_ةادشاب رك «٠ صيرحدمىاروخهزادنا مقا
 لغوتلانان د ازو ا" الو ةضيبخو »اول ةمقل ثناكولورا داو ليكلاب ةمالا لكصب رحاب

 كفته لامي ىلاعتهللاىلالسو رهتداسرم ترثكن ءنال عونءاهلع صرطلاع.ةدابعلا ىف
 لكوت ابدل ىلع صرااو الاياةرامالا سفنلا ب :س قب ن1 لاي و اهيوفرانشلتيطما
 » نايزارنازنمدادىلاعت حلو ىوشم تاعاطلا ىلء هب ىومئامرا دقه

 نات ىأانيزشازلل عضو ىلاعت هللاذ (ىنلا) جينا
 او نمحرلا ةروسنآرغلا نمار ئانال لدا ذه ىلعتدرأ ناو ما

 الها ببسة مهلا فوتوتاك ىنعب اهموفلح ىف تفاو
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 اورو النأ لحالوأ (اوغطنالدأ) لدعا|تيثأ نيالا بح اصلان .(تازيملاعشوو

 ةيرشلا ضرأ قون [وهفر ردس ..هلا امس ىسشتالا ىف نيدلا محلا ةو «نزوياغ (تازيماف)
 اههدودح نءاوزواحتنا ةيضرالاوةو اعلا ىوقلا نب اعشوو

 تاسل ينعي( طسقلاب نزولا اوميقأو) ةولعلا قولا اطعاو ةءلغلا طوظملا دع دنع
 | ىرولاب طي رغتلاو طارفالا باجل !ليمال ل دعلاب اع نأ ادثع نازيملا
 م-اوقعردق قلع سانا من نأ رص أ "اين اارتأعم نخلق سو باع هلل ىلض ىلا نال
 (ىندعملا) ه لضم مصخارثدمآ ص رحوز 6 ه لهمارنازيم شب رخص رحز نيو ع

 | صر او هريشلا نال سرح نم نازيملا كرتتالىأ الدين متازرملا عشنالالصرح نمو

 ميل لا نبا لف ىا تسربم صرح«. لكز وا ديآربلكديوج صرح إو ىو لش ع مه
 ةظسن ىفو لمقلا نيا لغلاب ريمآ صرحا لكلا قوذ أب لاملاو لكل بلطي صرحا (ىهلا)
 ةلالشا بوس مطلاو وحلا ناقرب_ هلا نيارب_ةحايا سي رح نكستالىأ ل ثلا نبا لتعأب
 لج قمل ةريضح فانا لكلاب 0 َّ الكا :كلا لالا لكلا ظلي دارو

 ةيئاحورلاتاذللا قوذوأ أب واما اكبلطب :بناسفنلا تايهشملا

 عني مك احو ريمأ ة قيما ىف صرح ا 4 و مرار رمل !نب اريسةحا.ةيدبالا تاداعسلاو
 | وتنوناخ ىاىدرك ه5 تغكيمو دشىت لن 51 ىمةريثكلا تاداعسلا نم سفتلا
 0 -ىنالد نا قسمي اا هيراخلا كلت (ينهلا) يي هاربا ارادسا

 ءرآىأ ب رطلا ىفذانسالا تلمح !انءارون[

 ىتطستنأىاطت( (ىملا) © اجه ناخأ ىف اوخداتسا راك و
 ىو 0 اللا لهملاب ىلط'وذاتس الب اراك
 اليغىنمىرتشا نمإب(ىعملا) «مادلاسىءربب كدمآتكسننو مامن ىلع ديدزم نمزاكاؤ
 نال نعضإ رعت لاو ءاذهو زاجلا عاجومر خمتا لاح نءىللأ-:نأراعئلىفأ مانمغ
 ريش |ينتاقدملا ةطساوب خت اسغنلا تاووكلا لمعتسي نلةيرأملا
 .ثءلمعتسب وهعفدي وهلأب ناراعهل لصد هدرح لاكن م
 مع 210 الالهلا نمتوهنو تدل ءراساو حور جتنا ىاقرمس
 اهب ةلوقب و (ىعلا) بش دركرد نسر ىداتغين مهو شن هرخْرا
 تاوهشل 3من (لسبملا عقوامو اهردب نمةبالا
 هالو: ذر اولا عاج نم اهل لص ةيرابجلا تلأس

 !(ىنلا) يبا اونرمسالناوخىدناوخ اراكتوج« وفرز دنج نكمروخرتكهنادإل م



 الشىأءارلا عشب اوذررادفلا ذه لدم لعغتالوالبلق با ركنا ع وقولا نم فاني
 اولكمظعلا قارغلا نمتأر لنا ال الص ىذلا ىف ىعسلاو هب ومنلا نع ةياثك ةملايملاب
 حلارفا نطوءفارسالاو نيدلا مسجت لاق يسةرسملا بحالهئا اوفرسنالو اضيأ ار قااوبرمشاو
 عسبطلا فو ىلعوأعر.شلا ف الخ ىلموأ ةبر ورشا  ةجاحلا نون نوكيأت طارخالاف طبرغتو
 نمصننأ طيرغتلاو رك ذلارقوأ ءرشل اوأبدالا كرر ىلعوأ ةلغغلا ىلدوأ ةوهشلاو
 ىحفاد اى غئاببوأ اةيدوبعلا قكةفاطلاوةوقلا ظحفرصُعي وةير و رشلا اس اردق
 قوم عيشي وأ هن طولة وبرلاقحعميضي و اهة>-عييضيتهسفن كلالهابةسويرلا
 (ىنعملا) مالسلاو تع انترلع دنكنبا ه مادي اد ىرو +انإلل ىءح ورلاو باغلا
 اذلهو ايندلا*الءنم تون ابن دللا ىف ةعانمتلا تر وغلا لمغتال بطلا لع أترلاذا
 مسنلا ضعي ىف |!ارةعانملا لء ةعشب

 منال اهلك أنو

 ب «٠ مغهلتطدروغ اين »9 ىءعمط نملذعتأ
 ليللابعئمني هنالاممع لك أيالو ةمعن ايندلا نملك أي لقاسعلا (ىنعملا) مدرب

 ةجادح ىلع ضرعبالو الأ اهف ىرالواكتملا مهلك ًابالاذهلو تاع اطااب لغتشيل ام
 فارمأو لالا ان ؟نوعسي مانع ادا او عقو عمطلاو صرحلا ب لاهألاو
 ىلا مهلو سوباوعيجام ىلع ةءادنلا ىف اومتوةتعتَكَولآ مهانأ اذاناينالا ءاطح .عمضر اغلا
 م مارح هلججرب تشك ندر درو ناد وأ مامي واكو مذ تتار دنوح» ىماولع باقملا
 مهقلح عمسطلاو صرحا لبح سهو ةومشلا لب لاما هالو او (ىعلا)
 الئمامارح مهلع ناكر اذا ءافصو بلغلارو ضبا ذغلاو ةبا لك أذ ايندلاب مهمات
 ىذقارمطلا(ىنملا) يدرح راما دردتسرهزينوج هناد«در وت قعنادمادردلا غرم ف 57
 نا ملاك ملا ىف بلا ٠افسلاو قوذلا,ا ملكا [ىلءرد قيال ىأ بلا لك ايوا فوه
 أريطلا (ينلا) مب ماوع نب اين دم ادردناوسح# «مادزمناد روم لذ انغم» ىماياكأ
 مث ىف ماوعلا هذه ناك هعوفوو ك [#نا دوكي مف نم ة.بملا لك أب هرمخالىذلا لذاغا

 ريس الو قوذلاو مننلاب نول دشي مونخامح نم نكلو صالملا ىف دوهسي
 دوثو هريبخ تاغ مزابإل ىمموك الءادصتلحالادام ناو ايندلا خا

 نم مهسفت[اولمجءاريطاالةمل ارويطلا دعب( ىندما) يب دنب شخ اردو هنادزا هنا هدرك

 ويريشا اربتساب :
 اذهلواوكسا ذاب اورتغ ا قمح !ناناهتحتن ىلارظنلاب مسل

 م تساوخ هنادئفرد هك رم تاآروك « تساب رهزهنادعا



 نآووديررسارغاهل!مادبحاس »9 ىم ءافصلاو وذل 4:
 از هوورويطلا نم هلبلا سر عطةزغلا بحاسو (ىنعلا) يدي. ا
 ىو رضتلاو لا بالا تونأب مم "افرظلاو ةبصلل نونأي هلبل ارورطلا تالس لحما ىلا مهصم مهم |
 دوصقملاتال(ىنعلا) يي رازورز هلو كنابتافب رظزو راكي دباىتشوك ا غازاهك ف
 عرضتلاءافرظلا نمدوصقملاو نيل اشيل «اذغ ازبركيى أر اكسال ىنأي هنا معلا هلبلارورطلا نم
 دو دايصلا بيسلا اذ مو لاسقملافطلو توصلا نسحو لاهتبالاو ١

 !ده نلعفتلعسنصلا اذه نوكيام افا«: أرلل ةمهلاخعي راما تلق (ىنعلا) دومين
 أوقزارسو ىدبءشرءاطإ» ىوتثم اشقنذاتسالا كارأولو لاكلا حو ىلع صوصخلا
 اهرسو ةعنصلا هدهره ام تيأر يركتتل(ينعملا ) يي اكد ىداشكي هتثك اناتسوا ٠ نانأ
 صيبخ نوجو ده وسحه ىدبكرك ومان تمخف تنأو تامامذاتسالا نا عمل نءاي ع
 ص رملاو لعلا لثمر امه ارك تأ ولر(قنهلا) عب صب رحىا ىدي دن نوجارودكتآ «
 تكلهال هينب أر وللةمينال هني ر ننال ع مالو ىرتل ئثىال عاملا ىلع ةسعبب رحاب نكسلا
 ةروصلا ىف باطما اذه نعول هيكل ةقعلأو ةبعرشا ةعيئدلا ع رقلاودو ودك دارأو
 ىلع دشيرملا نم سفنلا تان لع قلتي او !ذاتسا نيدلا ملء ىف نوكيالىذلا ه«دارأ نكل ةأرلل
 1 هارب زعتلاهحو ىلع 4 لاهي ىنسعي كالهلا ىف هتءرذو وكلا هيلع تبلغ اذا لاكلا هحو

 أراء ارك ذتب ارىأ مهرارسأ يلع حنو لعن ظدي تلغتشاو ناءاكسا|شةن تير
 اودكت * رخ قشعرد ىدش نرغتسموج اب ف ىم ةيعرشلاقئاقدلا ىلا تغتلت لو دهشلاك |
 بسلا لاذ يرامملاة بى تترغتساال كناوأ (ىعملا) م رظنزا تدئامب ناهي
 5-5 اهلا بيس ىه ىتلا ةيهرملا ةذعلاو ةيءرسشا نئاثدلا ىهوودكلا كاذإ
 (يعلاهداشدا ىبىداتسواهداةوازئديدبتعنسرهاطإط ىم لوطن نع
 أر ادم ا اذه ةمتصلل كلوسوواهر ارس أ ىلع ىلطتت) نكلذانسالا نمةءئصلارهاط'ثب أ رولو أ
 مةذانسالك ْيدلادلاذ ف تعرشو ةذاتسالاتكسف ثي رسنالاذانسأ لسفن تنئطلنوك |
 و راهم ارك نمتموةماصلا ىنةتثأإ
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 . || يف هللا لاجر وب رطن مرت قححأ ايو فا ص اي ةةيقطسارارسأ ىلع 4 فوقوالوة غير طلا لاوح]
 ظناح ىلا الو فوصا !سابل ىلار ظن الهمأ نا وف ىلع موئاودحأ ن ملاح ىلا لضت لو فوصلا
 ناهئزاو فارتحا كدناز ناتو ثاسن ىاوإ ىوتنم فوط بلة ى ارا نكلو فورملا
 م فارغحالا لملك ن ,*متنأ بدالا نب نماريثك اي (ىنمملا) ٍ«فالو تذكزج هتخومان

 دك اسعنكردىي ره ىوتم لوغتلاولوقلاريسغ ةغب رطلا نيطالس نماولعتت
 | ىبوم هنادي أضم ممدحاو لكديف (ىنملا) هي يسع كتاهلب ايدمدى سوم
 لج كال! اي رطل اعفالاه ذهب نوعطُس نامزلا ىسيم هنأ عدي هين لب رحت ىفو تنولا
 ناز قف ىو قادنم هلار جارخالا ا أوجارالك نام مهل لاومالا بلو هتمه

 لشق تنك ى لوى ا مايو ( ىعملا] ي تامتسا ل سونا دهاومزاب «ناق اس ق دس هكىزور
 بلطي نيداصلا ق دص دعب ةمايقلا مويوهو مويلا كلا نكسر اينما ف كلث اي يس انا

 م نازيلا ب ردتلارسيعدارأو كلا فيكف كلم ذكر وطاذانناهتمالاو ب رمتل ارجع كلن
 قارمايو (ىدلا) © سرخو دتناروك هج ناسي رحنباوسربارقاداتسازارخآ جل

 ل دشري ل ماك ذانتسأ نمأب ةايرمالارعتالأسأو ةغبرظالوةعب

 : ةدش مالا 00 0
 هاله ةئاطو قمحلاهلهبر نا هاك اهنمب 1 1

 يي هلا نبل .أ ىلا اوثممأ اذا الا: ا

 قاتلا مالكم ت
 ةردلكم ممالك ة قيقح ,«كلربخالثلنا عم مسهلاستيهداو كلذلن] 0 تلوشو
 ليث ةةيفملا لهالا 7 .نماءاربخال ل ماو لقتوامالك ل عت:
 هر دش | قحابو دنرادن وح 0 2



 قمر دقتالو يفت ةودانألا

 ادق آرملا لع اكديرملاعا
 ْ را(ملرشالإ الدلال

 (ارقو) لردصو (هعجانب

 فايق لالا را :اندراولاب 1
 0 :موذ ىوةلاديدش) كانا( هلع)بب .بل!(ىسوي حو الاوهام( !) هفنىوه (ىوملا

 كلاسلا!يأن يدلا مغ لافنيلالج ىسهتا مالا 1| هيلع لب ربح يأن سحر ظنمو أدور

 5 3 0 ا

 فوج فوه ىذا لابطال كتل اهنرسسن الود ؟رملا ف ىهىنلا ةردلارا .ةخاالب
 كن 'نكلوذ آرلا قلع نال[ ةتكمالذ : املا قه قالا معقل 0

 .:ئظوو”آرملا ىف اهلا بختأرولو ملا د قرص 5

 لاثملانا كاذول لا,ل ل اور ئاج لاثمارالمتأيملوالاثمىنأ اذهفلاقادهلو قطنلاب, تأ
 اينالا ف ىفرملا ل انملانىنحلا ل اميدوجولا ىف ئسيلو يلا هاسثب ام لستملاوئ اعشويام

 اهاوساهترشح ىف نوكيدأ اهتاذي تاجلال سدفلا تاذلا ىرينأ دبعل مصيالهئالةرخآلاو
 ةروص ىف ةءاور فو ةروص نسح أ ىف فرثبأر لسو هيلع هللا ىف هلوةبدارملاوه لاثملا اذهو
 دإ رمل توكي تأ مصياال هنا «نروص لع مدآ للا نلخ م--و هلع هللا ىل ههلوغي دارا اوهو باش
 هن ارد ئطوطط ىم لالا يح نمالا أول ةر وصالة ّدةملاثاذلا نالت اذلاةرو كلذ

 اهتاذكع:ارملاف ىرترد (ىنملا) ميو رهدرواوا شيباردوح سك ه ءادشب
 مناجم انسانآ هئيبآسي ردو ىو لاحول «ءرفكأ اهجو ىرأو رهط اهناجواهدنم
 بيدالا الاذوؤرملا فلخ نخاذانسالا لاذ( ىنعما) يينابز شوه بيدا دوكيم فرح
 تفكيك هتشادنب ل يطوط و ىم !هلميلمتلا هو لمانرح ةردلل لوةي واح هنالىذلا
 مالكسلا العنا تنط ةريغسلا ةردلا كفن (ىمملا) مي تس هلي [ردناكت سيطوط تفك تن



 دزومآش ب وخسنحز سا ىم اهريغم الكره ؟رااىف ىهىنلا ةردللا نم

 نكيإلو امض نم مالكلا لعنت ةردلا(ىنملا) ين وك كركناركمزاربخ ىف ه نذ»
 سيرا ى ع 5 كرا فاخوهىذلا يسملا بئذلا لا ذركم نم صوصأن !اذه ىقربخ اهلا

 ةردلا عي ذانسالا كلاذو(ىنعملا) شدو سنجزازح دزومان نرو ٠ شدزومآىئ هئبنآ
 3 1 اودارأ اذار مناف اهسنجرمغ نم مالكملا لعتنال رفا الاوت آرملا فلخ م

 نظنو ماكتووفاذاتسأ اهنلخاو لجأو : ؟يماهمادناوعشو

 هم رتهد رم نازتحخومآ ارتفك لف ىونشم لاحم اهسنج ريغ نما لبعت نال ارالا ىف ملكشب
 لاذ نيم مالكملاو لوغلا هيلا ىل ةردلا تاعتولو (ىنملا) كرب ىف شرسو ىنعمزلا كبل
 مد هلريخالب ءرسو ءانعم نم «ستالعت ىذفلا مالكسلا ىطوطلا نكس ةفر عا |!بحاس ل رلا

 اربسخ اهل نكيولولوذاتسالا نم لعن: ةقيما-ا ىفو اهل ايش نم لعتتر هاا ارابتم اي !عافا هلع

 الجرب لا ه كاسب لب قظنمتذركب رشد ف ىمةلامملاءذله نم
 انما ةقيفحلا يلة [ىئعللا)
 ةولا ريغ نم قطنلا لعتإهتلادهت -1 لج ىعي لعتئش”ىأ اذه
 ىريفولادووت ؟سمىلا ذك (ىنعلا) مل تعدكهسلر شرخ « فورست رد
 سقانلا ديرما اذك ةكرملا يف كه ىرت ىطوطللانا كيني تأ هولما ادب رماه سفن

 قو دنس كم ار لك لةع مدمن يزاول ىونشم يسرا دوو ىف هسفن ىرب
 نيب اذا ىنعي ىرجاملوةتقو ىرب مة كرم فلو قدما ىَلكَلا تا ديرملا نكس( ين 0(

 اكىملالا بانل! نمدشر ا الهو يلعن ةيؤر ىلء ديرم ار دعبال ف راسعلاو رارسالاد_ثرلا

 آل ىم هرارأو هيئاعم مهف ىف ءالوة كرما فلخ قخ لا ذاةسالاثي ريف ةردفار قتال

 ناظيديرلا لاذ (ىنملا) هب يخف نازراو تسارسركد ناو « رشديوكسمكهراذنأك

 رس ىودزو ما فرحوا ىم هئمةريخ الديرلا كاذور كرو هورشلاةوهبلوقلا كاذا

 موفي ىأأم الكوافوححد شرما نم لعيد رمال اذ(ىنعملا) « دن هنو! تسيطومل دنا دنوا« ميدق
 اهدنسيلو ةردوسمملاىفديرملا كلاذنالمدقل ارسلا لعبالديرملا كلا نكلو هيناعمرهاملا
 سقانلا ديرلا اذك ةآرملا فلخ ىنتحلاذات_سالا تانلك ىناصم ةردلا مسهفتالاك اير مالو
 كمل .<نالماوعال مشب النأ هيله ذ دك رملا نم ةرهاظلا تا ماكل ارس موغيال

 نهنالربطلا

 0 بيدا وش اتا !!باورخب ١ اورغيلريطااربذسنودايصلا لعباكس اثل ماوه ل هللا لهأ تكن واعتب ةمهسل اوءايرلا



 اينالاتافرخ م نوهسإ و [اطيعلاب ميلعدوهجوتيف موأ سانلا بولتاوبلصلر ريطلا اهب
 (ىنعللا) هك رظن شو ىنارتناملسزج و ريخ ىبزاغمئنعمزا بل ىولم تامونق
 تاهل هر دقلا ىلارظنلا فيطل ةروبطا |ىنعم نم مهلربخالو ريطاار يس نولعش نكس

 ىرتشم روبطلا تاغل مال! هيلءن املس لم مياك هللا لها روبط ريسغسرس لمي هان نامزلا

 نمريثك (ىنعملا) هي دنننورف !نادبل ف #وربتم ه دتخومكىسب ناسثي ورد فرح

 لاملاوهورونو لفحلاو ريثما اب اونو شب دارا توسو فرح نماربثك ولعت سانلا

 نازح دزمجاب »ىرماظعلا خياشااو شب واردلا تاوصأو فورحرارسأ نم مهلربخالا

 تاوأو فورح نماريثك ملعت نم لاحو (ىنعملا] عي دوم هروح تحر رخاآرداب هدو من ىزور
 اوعنثىأ ف رر هرحلا كانربع نم مسهل بيسنال مالاما نئيشنمولذالما.ثااو شب وارالا

 | نيطمكلا تاافم لانا, وعسير غي لا داب لعاركتسيلو تاحالطسمالا |
 ميما نأب اني رطوامركو افطل سمالا ةبقاه همركو ىلاست هاف طل نم مسهترا هللا جر

 قاركث رد ةماح كس ديد قدس حاس
 مكشردلنا ت-هنابسا. كسلنابث

 نيز'عيهامخآو امهريغو ابد ساوخرعشو
 كدمآ باو هلباالا هيوأتر

 باهنكنازادنب وك تالاثمو
 الاذو عيسناه دالوأ ةبلكتملا كلت نظم فو“ هضم لك هما ىف ىأرٍبلق بح اس نا تاس

 بلكتلا حابس عفنو ةهكحالثاةةداعا فلاحا لاحلا اذه نم ابكّتم قي بلغلا بحاس
 الو سارح سيل همأ فوح ىف باكا داو ايس نكسو عصب ينج ىأر اذا

 لجالا فريغو همأ نمينبللا باو ةنواعملا بلمل لج التوصلاو حايصلا اشي أو 3

 اهحايس ف ةمكحلاام َْثدئارغلا هذه نم حايابصلا اف دالوالا سيل مالا ناي ىقو عشنا ١

 لاعث .انملالعف سفنل عمجوو همانم نمباغلابحاس قانأ الف (ىمأن طب ىف

 ”الوث« لام ةروس هتدهاش ىذلا رم الئاق ىلا صن هللا نم باوجءانأف هئلاالاهلب واتا

 اوجرظتإ نيذلا مونلا
 . تالاغم نولي وةريسصبل انوع دي مهو
 ىلع اوكل -؛ملم موكل ياده مهرمفلاالو مهنيص نم مهل عظنالهنا لانملاو ةاده نمفلأو

 بلا, سائلا نورمانأ) ىلاعت هون هلق دصن نولعذبالامنولومي ومب ودل اع رم ةداج

 » هجردلا باوخ ديد يبت ف ىو (ةولفعتالذأ باكسلا نولذتنذأو كفن نوسنتو

 مما وتيم ع



 معمل

 ديدٌتو ةيسرافلا يكاريكم تلج ىأر ىذللا لاذو (ىنعملا) مبا مام دب لكس هدام ىهر رد
 قواثم ةلماحةبلكى ب رط ىف ىأر هناوهوايو راموينيعبر أ ةولخ مايأ ىف ةمعتلا ىف لاقواللا
 عمسروفلا ىلع (ىندلا «ديدباديوكشردلا هجم هس «دينش ناك كا سزاواناهك انو
 بيع ساو ىعروظي و ةوللا وريإل «ءأ نطي ىف :ءاكلا داو نا لاملاو ةبلكلا دالوأتاوسأ
 ءانأبلقلابحاس لاذ (ىدملا) ادن زنوج مكشردنا ال ناوكنابتآارودعآا
 21 لاقو تاوسالا كلن نمادئاز بحملا
 ناىلء ةمكسحل نع ماهفنسا اذهوءادنلا

 ديد سك يف و ناثكهان مكشرلا هع دلسإ

 ن هاف ايكص !واحاس نوكي نطبلا ىف
 طال (ىنلا) مب شيب تشك مدبع دوا تريح ٠ شب وخي دما هعئاوزا تح نوح»
 ددركاك ىف سك هجر دو ىوشم افنان ريح تدادزاوهسفتل فأ ةعئاولا نم قانىأ
 لت ههجو نمدسخأ هولا ىف سيلو (ىعللا] م لجوزع ا دخ ءاكوداك زج . لحودمع
 لاري ناف لسحو زع هللا بابعأ ردرمخ هلاهربعي و |هرس نو هيض هل اهئ افا دعن :دقعلا
 ازا ماءدناماو 4-ردم وكو تفكو لاكشنيز براي تنك 9 يع اهريبعت ى هردشب نلاعت
 لاكشالاو لاغملا اذهبيسحجبر اب لاقوىلاعن هكا لا يون”زورشلابو (ىلا) هب هركذ
 نوكينأ كل الل ىتبنب ءر اديهيوارخ أتم كيك .ةولا لما ىف تخيل اغتلاو ليل اوا
 ىلءبهذأو أ نوك أوارأيط قا 1 لح برايدعت (ى م« مو شتات بسورك ,ثتارانئادكبمر» يوم هاوحأ عبجف
 أر اوللا نمومغأو فراء حافتوركذملا . ىف باهذملا عم ىه ىتلا مود مو لدينا
 فئاهزاوكشدمآ ف ىم ءاءدللا !ذلهب بلا !بح اس قأ الف :دساغل اراكفالاو 4 ط اعلا
 الان فئاهلاتوسنامزلا لاذ ف هنأ( ىنعملا) يت الهاي فالزنادىل انمنأك«. نامز رد
 نو رييهدرو بارك » ىوشم نطهاجلالإ نو ىوع د نم لام امي أر ىتلا ايؤرلا كل
 ءاونأب )نولهاملاءالؤدو (يغلا) يب دشن ابوك دهب ه تس مح هءدمأل

 ىف ناز دشاب مكشردلا كسل ابطا ىونلم مسوسقتأ كوفي و قاما حال صاف نوع مان نراففيالام ةدئان نيئااوراس ةطوبرما خوك مم-م.ولقو مي يهأو بامحلاو
 باكل! وال هيف ةدئانالررضمالا نيف باكل توص (ىدملا) م نابسا بشفو زيكا
 عم كم ديدان ةلرك » ىوتم ليل ىف سامو هالو هكسميالو دبا ارينيالةلاسحلا كاف
 . نط ىف وه ىذلا باكلاو (ىنسعلا) م دربوا عقد كمديداتدزد م هدوشوا
 يذلا لاهم! لاحا ذك اعق ادهتو نر .3 صالاريهو هاعنام هتوص نوكيذ

 ةباكلافو (ىنعلا) هتاوجردلانبا
 ىرتشم راكشالاماهذنسالاودحأ ءآرزعا

 تئذاارل



 مهمالكئي عقم ادبفبإلا نو نأ لبفانوموس "ماو ددعرل مهنا مادامواتسسآلاو بانل

 ىمي رحزاؤو ىرشم همأن طب باكلا رتاج م-هنانيشهمالهأ نع يل ىلا
 لاهملا"اسرالاءالؤعو (ىدعملا) عب ىرج تةيفالم و دئكراظترد » ىرورس ىاوهزاؤ

 للا لار>| ىفو ةربسبلاو رظنلا ف مه مهسبرثو مهراكس ىو مسهمرج نم

 يوت بهذلاو باتل ا ىلع نودعب رحبو مسرلا ىلا نولثام توثي رج لّوغتلا ىف ةقيقا ار ارسسأو
 نب للا وه نمر (ىنملا) راثنر ةردهدا خا تريسبيب و رادءوكو كرت مىاوهزأ

 ءوراشفل ا ىفام دقاوعشو ةرب هدالب ين دلل موتي بيس: صول ناو قد ملا ةرارحلانيكسامو

 تسلا ىف مهن .هةاندي هسلارظنلاو لثعلا ىفاولا اذ هاو ل !بااراكلاو سوهلاو ىوهلا

ل نكآادي دس مهاوذو امو هريشم مهراك كولو مهل كر رشا !بلحىلء قوكادإ.دزاو
 لجناك ا

طوقأ تناك ايتمالاو ةساررلا لألم منام سأنلا هوجو فرس مسهتم»
 .٠ مقيما مهل

 عدم ئكفادبارفاشسور ٠ دهدىاجا هامل ىع انيقة دئانال ةئيبللا ةينلا

 ميهدسحاولاعشإ وةمالع هنه توطعي رمقلا او ريإلمينوكمم موُقلا الهو (يملا)
 فسوردىرتثمىاربزا و ى+ نوشلاو:رارا اكان ىف ئورفلاودوب ن

 ةثام لومي ىرتش ل !ل الرمق !ف سويف (يدلا) مءاجرج وكةدداتداش

 دراددووكيرتش.إ» ىم قايم قطار تلا دارأوءاجلاوةزعلا ل سجال اهرةمالع

 "كاسم ىذلاىرتشملا(ىندلا) #2 تيب شو بب رو ردارناثياكبل ٠ تايكيدوع

 وكن ءاول هذو ءامللاو زعلا لجالج دقتس ممشنأ اوعاتباواو
 مهلذأب مهلاومأو مهسشنا

 اورثشار عفانملابهولمملا ىرتشلا ن ءاوهرذأ هلو بيرو ثلاوملاالؤهل نكلذسملا

 نءواعال ظعتيلو ظعونمنا اذملعأ مهر تعراخ رياك ورضى ذملا ىرتشلا

 هو ركتياةنداددايار ىرتكم 'ىئكرتسثمىارعزا» ىم داقتعالا و لاللا

 ىذلا ىرتشلا اوطعأ ةعامملا هذه ةمظءالو ةببهالب هقايتشاو ىرتأملا ىوه نم (ىنملا)

 اىذااربشملا اولد نأب اوعسو ىلاعن هتلااوبلطي م ينعي ىووال ةمظعلاو ةيمهلاب
 3 زا « ىرتشا هيا تسأم ئرت ىم لاتاذماوم

 نينمؤا ان« ىرغش هللانا) ةيوتل ةروسف ىلاعت وفل ىفاعن هللا بانجاني (ينعلا)

 هللا ليس تولت قي ة ثا مسوانأب) داو اكمنع مل ىقاهولذس تاب (مسملاو ءاو ممسشنأ
 نولذابب ىأ نيدفلا مع لاق الج ىسهناارشل ناس فانئتساةلسمح (كلنغي و تولنغيف

 داهملا لاس ءىفلاملا فرسد .انوبلطيىن»ي (نولضتبن) رغسالاد|وملا لجالسفتلا

 ممأ "ادعالا م_هلتغيناامار ةئملا مسهلفا ,ةءادءالا اولتةيناامان سلا لذيو

 بباب
 د0



 افنكش]
 1 يورو

 ىأ هلال يبس يف نو دهام درعملا سفنلا عمربكسحالا داهطاو ةلثطا مسهلف ءادوشلا
 امانثطا سمى لالا لذبو اهتالخأ ريدسبتو اهاوفةفلاخمو ندسلا في هوسلاب ةرامالا سفنلا نولتةيفىنعي نولي و نول دي ريك الاد اها له ًالومو هللا باف

 1 لمت ىنعب نولي و هير ىلا دبعلا لب (ث انف د_تثهف أهعمد اهلعاو ةيهولالا تا
 مغنمغ رفاو 2

 تضرسللا ا .مفىفاثل أ رطشلا فلاقاذهلو د
 ناروح هكو ئرتشم» ىونشم ئئالكن ب رتشم ا نها دعلمورتشم

 بملأ مي رلابلاطوزتاعتنأ ن ماي (ىتسعلا) ه«بتساوتنابابو زاغلاه ه تساوت
 1 'اهتئاوثلئا دم اباىلاع ابل اطل نوكي ىرتشملا كا ذوابرتثمشل غنا
 لكبصستال اليا (ىنملا) تس ديدفوثعمودابىزأي قشع ه ثسدب ناري ةشموهششكم
 ,.ثهل دعا! لعفنال هريثعتالو كبغتالو هعارئالو ءزعنالو كردصلرتشم
 الار ىممانه نهوردصلا انه اهمدارملا نكل ديلا ىنمجتناكو لو لالا عارصملا نمتّسست
 ىرتشملا (ىنلا) مدرخولفم تهتدوخ شدوبن « درخكمامودو -ىفاينوزإو ىوتشم

 ىأ ىسؤلاو لقعلا ةميق
 نامت ام ىلا: هطاربغت

 دوخاروات سينا ىع

 ءر ديالو مو ال زم كلذ
 | سيما هنعا1 ىَبأل تاونلايغ ل ىذلا كا

 .تروتابيكغسر#
 بعلاج

 ىو لعللار توقايلا نم فرش مهني ب
 (ىنعلا) هي دنك تموج مش وخ توج مهويت ٠ دنك ت مورو دركت روكص رح

 لشامو برس كاع اضبأ نيءالا ناطي تل اولمو رمتو نممأ كام صرحا» اشر الا كد
 م« طو طم نآدوخ توج موج رم ناش درك طول موقو ليف باصاكن أنس مه لف ىوشم+

 بذغلا دئازناطيشلا لاذ طوامونو روغلا باسأ اذكسح (ينءملا)
 نم ةراستع موسرت) ىلاعت ةوقريغلا باهجأ ىلء دوشيو ايم ةغيص عوج نأ ىلع نيمو سم

 ىم(لبصم نمةرامج ملمانرطمأواهلفاسا لع انلعج) ىفامن رق طول موق ىلعو
 |وهو ىرتشملا(ىندملا) هب دنا ذىرت هرهكوسنوج ه داتفاي ردنارباسار

 ,نذالا كدا

 ىلهو هتعاط ىلع نورباسسل!نوةداسسلا هدو دئازلا عبرلا هلم ل سمح ىذملا ىلا عت ىلا
 قحلا ءارتشا اولبق لب رتشم لك ب نادل اوعرسمل اين دلا ف مسمن الةرامالا سلا ةدهاس#
 أوزدشاش ولابقاوت خي « ىرن منازوردينادو هكناوإو كرم هاوسامعاوشرعأو
 هبا لابقالانم ارتاذلاىغلاىرتشملانءضرعأىذلا كاذو (ىت#لا) دكر



 م

 ترسح دئام 9 ىو ةيلاعلا بئارملاءامترا نمو'اميلاو لابقالا لاذ نمئرسي ف هجوتلاو
 ةمادنلاوةرسملاتيقب و(ىعلا) يدر دزاورش لها ناموج مه م دبات ثاسي رحرب
 نها ةيرقتاورشو دسم ا ىف ناورس ل هأ لاح لثم اضيأ انامل ىلعم (سرملا ىلع دابآلادبأ
 ناشي وردرن ابا دحو اورش لها سن جاك لاو ذك دصلا اوعئمو هللا لهأ او دسح

 تانيكس م ىدادرشع ىدوبروكتا نوحدادىتانيكسم ارغابلخد بلغا ىهلسزاامر ديك
 رشم ليصفزاو ىدادرشم تي دولاب واولح نوعو ىدا درع ىدش باشو دزيومنوجو
 رعشع ىدركادح هاك ز ا م دنكت وجو قدا درب ع هن "1 ةفكزا فوك ن مرخ نوحو ىداد

 غاتاردىلا هةقسمرجال ىدادرشع ى درر بم نوجو ى دا درشع ىدركد زك وو ىداد

 سكك يه جاتو ا مسن مهدويمجب مهدت دوبوا جانت اوغاب باح ا هكدوب هدا

 دكت حي دبنزنآن وج مه ديد ىغار تك نآو رركم ظن ديدرشم آت أ دي

 ءارقتلل مهد خو تاورض ل غأ ةصقف في رشلا ناسلا اذه يي ديد ىمئارو دكو ديدارر»
 هردص مالو ههلو نمانوبأ لكرملا دالوأ ل ئالاو دك قيرط ىلع ضعبل مهشعب لاقنيك اسما

 مويطعب ناكب نعل !تقر ناك | نبك |لاءارغمال ناتسسلاو مركلا لوص# بلغ أ ورثك أ ىطعأ
 بيب نلاَروملاو هتمىراطلا ىلع ىلطب نفل ظذانان اب دىأ ب اشو دزيوا اناك امو ءرشع

 مهبطعي نأك ةزوابغل او" يطأ تكيف ءارشع موطعب راكم نم سد للا باسشو دللاو هنم
 عم اطولخمرشعل اممطعب ناكر د ؟تتزييتتاك الو رمش عل !ليسصغتلا نم م طعب ناكو هرمشع

 نم مسه طعب ناكربلا نسطناناكايطون ريتا مَصبَناكجلا نم نيسنتلا زيعناك الو نيتلا
 ىأ هر قت ىنعمب ىدركربسخ ظفلورشملا# *ناك ازمه همس ناك الوريشعلا هةيقد

 مركلا ىف ةكرلا ضو اعتقل جالوطفا يمك تاوارخ نوكيل رم
 [بهذلاور ائالا نم اشبأ هل نوح ان موركلا باصصأ عيبج نأ ثيدحأ 5

 أرمثملا لاذءدالرأ ىأر مهوبأ ىفوانوءادع امل جان كر مي ركذلا كاذناك ةضفلاو

 أرك ذ تأر عاملا ىلءاوسرح نماهرك ذمّدقنملا:أرملا كلة لمم
 ٠ نارحاسىد لم دوب ليكم تكلهنراءارك ذ ىف

 هبرلا ىلا بو نم لام ل جر قتاسا !نامزلا فاك (ىنعملا) يئنادنابابو تشاد لماكزفع
 هةدصردلاءرهش « نيكي دزني ناو رش»دردإل ىم ةرخآلا ىأ ةتاعلا ىارظني لما دع

 ةقدصلاءاطءا ىف ةرهشلو نيل برغب ىهتل اناورمذ ةيرق ىف ناكر (ىنعم اهي نسح قلخو
 » واىوسناد:ةمىدندنآ «واىوكى دوبشإ ورد ةيعكا 8 ىم ندحلازللتاو

 فارم دنع ى ذةناكمخاجاح ىضةتونآل كا ع نوفوط:ءارمفلا ةبعكه نب رذ تناكو (ىنعما)



 ممم

 ىداذر .هو ىج اهنا نونأب اوف ؟نوجاتحلا ىأ نا دئقسملاو ىلاعتهللا ةبعك"
 ناكهئالن تلا نم فظن ىأ نينا |نعربلا دعباذأ ارش ءربلا نم مجطعي ناكو !رمشع ةفبتسلا نمار البيس ناك اضيأو (قعلا) مادجكزاىدشتوج مدتكزم» « اير
 نيذلا«امركلا فالخع»ايرلاو رجلا نعاثيرب هنوك-ةلاس نيت الدارسشعو نيذلا عمارمشع معطعي
 !ىلا ةيرقل اورج الا ابل اطر ةبفاسعال ارطانؤ الفاع هلوكسل ةءمدلار*اب رلا نو دس ستي
 /راساذان(ىعلا] منازا ىدادركت ريشع قدسنا « نازا مهىدادرشعىثكدرك 0 37

 |رمشع لل ىعرمشعل ا هنم ميطعب ناك ازيخ ,يةدلاراسا ذاورشعلا هنعإ ااممدَر
 ناك ركسلا كاذو (ىنعلا) يب ىشاكه خازئداد هرايراج ه ىتشا

 سن ف ىو هسهر زام لكن متارم عد رأ ىطهيةلغ لوس لكى أ لسخد لكرمشم الرقبال
 نامز لكهتشلا لاذ( ىنعملا) م ناوج نآاردوخ اهيزرتعمج و كامزرهىفكءاهتصو
 « نم دعب نيكسم مس | هلالط ىرالئاقم يلع مسقيو ةريثك اسود دالوأ حييممل لوغب ناك أ

 *ألأ هتمةويكسلابيسنهنلا مكدشن [هلاكددنأ (ىنعلا) تشي وخ صرح بيكماو
 ءاثيرد هر اشو ت دك اير دناجانإو ىوتثم مكسرح ن ماركس الواهوأ يدعي
 قراشلاو عرزلا نم مكل هللا ام مكيلع قبب ىدصخ (يندملا) م دا تالا
 ادم ا بيفز لج اهويموا ءلخ دليم !زهسماُ ادىلاعت حلا ةماهل هل
 ىأ اهمخت ىل امنوا لرب برغلا نمراالار لا ةملاي بقا (ايعلا) يب بي رودنيمخت ىف
 لغد ل مر دإل ىوتشمخسيلبا اى ارنيطلإر*املا نم اهو تلاؤءظنالو بيرالب اهرذب

 تالرسحلاىألمالارعف (ىنعلا) يفز ىدوسسدرس كرد « ىكجرخرك ١
 وف ىلع هيابو عفنلا لمعر قمل عفنلا ىأ عفن ىلع هيريضت ىلا.علا بابلا عفن .رمو تحرخ
 كدراكز اب « رازو ت كر دار لخد بلغا الر الاثم رشم هذ ة:تلاب'اجرم
 ىأرازت شمول لوصحلاو ,لخدلاباغأ كرتلا ةفئاط (ىنلا) « راس تيو
 .أ مها 2م [رْزلا ىدو ذراكد #ب ةبب اوةرثكلا ىلع لدتراز ظل نانريثكسلا عرزلا
 ارثك أعرزيالرتلا(ىنعللا) ب كش ن دب هريرددرادناك « كك دا نازوروغ دراكرتش يلع
 ةدايزلاد معي لجأ 1 .كسمال كرثلا لاذ نالاولفأ لك 1كلتو هسخ دهتاغ

 ىنعلا) ازمه شاغ داك تس 1
 ًانشيأ تناك هتلغ كرتلانال عرزلا نمهدي كرتلا

 .ةرخآلا ىف دج أ الئاةقوذلاو قوشلاب
 اهنا مهركسشةك له ىم ءاشين!



 عبامرج أ م ىرتشب اهعرهلا مءاردلا لك اشيأءاذاوج وبابلا ناس

 ىونثم خو دماوهوأن ايتطمو دولملا نءروطامودو ايداو تل دلملاوهر ةيمشلا محلا
 ىلخ دلوسأ نأب (ىعلا) دن قز ردياةكىئاهي زا مه و دنا دوا

 نالقاملا لعن قزرلا طاير ةيويةف!نازرالاءذله نم

لانهاشي أمركلاوءاطعلا جوبابلاعناسو كلرتلا مرجالن اي تض-لاودولالا
 عيزيأ: ا

 نايتطعو ن امم جوبابلاعنا سول والك رتلا

ر ضرالا هذه (ىنملا) سفر هنادا د غزا ىزر رزسا« سف وتسددرب
 تاينضالا اله

لاصت هنم سفن لكن زرلسأ كاما نقاعابو بسوباجرهامتأ
 باي دسالا بسم هالى

 هقادايع صاوخ دن للا فو جوبابل عاما بيسن ابنت .!او ةلرتال بم ضرالاغ

 ىلاءألاقو( اميز رهتنا ىلءالا ضرالا فا دنمامو) ىلاعت هنن لانزلاءل!قاز رم قزرلا
 ةوهالا هلال طرالاوءامسلا نم مكر ري هللا قلاع نم له)

ٍ 

 ٍضرالاو ذل ص خو بيس ل لكوتلل واباب #الا عفر زقاعلا ”ومدعن ضرالا

 رهت وتلا تان سانا ماوم نماءخالاعهل تان حامهو جوبابلاعنا هلسايتضسلاو لرثلل

 (ىملا] # رازه دسار رك رهدي 1

 ةلبفس لك ىف لبان عيستئينأ ةيح لثك هللا ليبسف مهلاوءأ

 - ارد » اك كار مخ نونك | مربكسح إل ىونثم (يلع عسار هلياوءاشي

 تاليكسيس مع علا فاكسلا مارا كري نآلا تمر زالفا ض رفا( ىنءلا) وتشاد

 دورختآ لاس «ودنو و ىماببساٍنا1ن ىلا ضرالا كبف ةرثكلا نم ا. منك الح وأ

 تارثسثالئر هرزلنا1-1(ىنعلا) يب قفز رد فك ام دو «الردكز ج « ئكنوج

 كانا ةوه كرا دلع دةتالىأ ل عفت فيك تدل ذا ضرالا 3: هتعرز ىالارذبلا

 هللاىلا لاهتبالاوعرم 4

 لي(يعلا) «ءاوك شةزرتدادررسو تسد « هل شيب فزحرسر تسدؤو ىمىلاعت

 الدو خدر عيضتتو ل سأر ولع الديب رذتثب رروضد ف كترب حوالي ارامالاكر م
 امهر ىلا تهقاءاطتعانءسأرلاو ديا نانوز رلا فات هللا ءاطعا ىلء نأ دءاششلسأرو

 نافع اشإهللاو

 بيسك ىنب



 اذهل

 قز رهكن ؟ديوجاروءهان «ثسواقز رلصا لسا ىنادبا نال ىم أ
 اشب أ قزرا با اطوه ىذهاثلاذ نأ ىتح نزرلا لسأ ىلاعت عن فج( ىلا « توج
 ةادأريهشاروأ, اشي أ ىنعي ىناا مه نم ةبكيمار ومعنا ىلء هربغا د أ بلطب الو هبلطإ
 لب بابسالا نا بال نأ زرلا بلاط ىلمةريغالق ازرلاوه هللا نأررغت اذان لوهذلا
 هللاىلال سي بيس !ذ موق ازرال بلاط قزرال هلل ىف نوكي ىتح بابسالا بيسم نم هلعي
 « رمخر كنبزاو وسع رزا تم ٠ در<و دب وح ىوزا قزر» ىونثم ىلاعت
 | ركس»١ا باط اور نمالو ديز نم هسيلطنالو ىلاعتهللا نمهيلط ا قزرلا (ىماا)
 اذهلو هءاطعلا نم قاف ةريه دا :الورهلخاو جنبلا نم هسيلطق الو ىلا هت للا نمريلاو
 ىرتثم اريض كيف مهلا فدز لوك هنءاوخوزا ,أك مو هبلم هللا لس ةنأدرو
 ىلامتهقانمىئفلا بلطأ (ىسعلا) ميلامو معزا فءاوىوزاترصن لامو جتك ا
 نالا نم اماطنالو ىلاعتهفا نمةرصنلا باهلاو لاملاو# :!نمهبلطتالو
 لاو ايناهلا ىف كلرساشلا نا ل1 ىو لا نم تغرفاذا اثنال لاااو
 (ىنعلا) ندم + مدنآردىهاوخ اركب « تذئامىهاونعامب زتبئامإو ىوتنم
 تقولا لاذ ف ظفينو مما مجء تدعي ونب روك ليو هانا اين ترغب ذا مالا ةيفام كلنال
 ىرارطشالاوأ ىرايتخالا توملاب ثماذا كال ءكيااةاهتلالإو هتاهدىلا جانت نءىلا

 ذ نم ةثوعملا بااطت ال لامم ىلا مهقورب .نم ةنوعل |ابلط ىرايخالا توك [ددمصتالل عنا
 ناكاذات (ىنعلا) مب نامج كا. ثراو قلبنا هتان أو اررامدتاإط ع
 ىلع ملا علا كام ث راو نوكست ىتح ريغ لرتاو عدو هثم باطاو ايندلا ىف هللاعداناذكمالا
 أوجإ» ىرشم نرملاسا'ىدابم اهنريضرالا نأ ك ذا دع نمروبزلا ىفاندتكد ةلو ىوأ
 أيام (يءللا) هب هبا نماموبةولوملا برع * هيخانمدي[هراارغب
 1 تو درهدوغ ناز و ىو ثم برو هسأ نم دولومل ارب مولا اذ ىف
 هفي دملو دع قيد ءلكة عاسلا كلت ف بسلا لاذ نمو (ىعملا) م دا هدئاودوبو
 نمءرلارغبمون) بناملا ةرقشلا(ةخاسلاتءاجاذأ) ىلاه:هوت ىلا هراثا لوالا تيبلاوا

 ىأ (هماو) باقلا نمسفناارغت ىندب (هبخنأ نمراارغب مون) ني فا محلاة لال ىهتا (ئرم لكل بلع لداهماوجاذا نمل ديمو( هينو) هتجوز (متيحاسو همأو همأو هبخأ
 . .امو) جورلان م أ (هيبأو) بلابقلا نع
 2 + نأ ئموب ممم !لكأ) هنعةدلونملا
 وو) برا رون ةثرمشم هوحو ىرتاهذ» فو اهريغ نم اما غشب ام قاعتم
 ىلا انتا تببلاو مهل هللاءاطمأ ىذهلا دادعتسس الا عبار هر كسسص ئذلا ىندإ

 هبخأ نم”راارغي

 قاعتةوتا



 (نيقتملاالاو دع ضعبل مهضعن
 .طلار ىوهلا ىلع

 ديالا ىلا ةيقاب او شعب نم مهضعبأ
 ىريثلا ذهل هللا مهاننت!نو.ئلا مهو ضعب نأ ىف مهضدد دعت
 كفي دسك اله قي دس يداعب ب دس لك ةعاسلا كلن ىف بمسلا ذا .دب ل1 ىل لاق

 ةرورشلابمويلا لاذ ىف هررشتدهاشا ذان اا قب رط نم كعنام ناكو كه ص ناك اين لا ىف
 ٍبوشربسغ ن هللا هحول ةسلاس متلو هللا ىف نعسن اهتساويوكينأ هللا

 هبحاص نم دح أ لع اذان ةنهادم مهب رع الو تملا باط ىف ننواعتم ةيئاوهةي
 أرفك قب رطلا ىفةارادل ليقدم هبراديالوهسبحاس ماضي أو هءاضريال

 كلر هسيلع ناك ام ىلا داع اذاه هرم ذ:ىف نيالا منه ررخا لحسم ةلعوملاو قذرلاب همهم لب
 لد سن اىثفنز نوج م يانور شاغنزا ىورإو ىع هدوم قدس ىلا دوعيف هيدلد دحشام

 ننأتدجو ان هنعتدرءأرشاغتلا نع محو ترؤد لفاغاب (ىنيعلا) هب فان
 حورلاب كل فح نم هنسن ةوىلاعن هنا ىو ا ائيش تدبح !الثلنا ىنعي شفت نم باغلا

 دضرتابتنارايرا مناط ىو:ث-نينجلا نء تظرعأ + تررتغاو نو
 الوان دما مسا ناس غنلا اياك (ىدلا) 6 ذور ىعصخر دود درك بون

 كنوكم يع » ىمهنلا :ءاطن ل[ غنكأ مدماكانمو هلناويهذو

 نءروذحالب نكتالو عسا (يعاا) م دشزو مبادشت -اوخادرفدغ و دشزوريزور

 ىذلا الاذوىسملا اًرُكظَمَرَ ىلاطعباَد- فتقوتالودثرنالب لقو ءادمالالعف

 نرمتالف ادغ وداع: موبلا فوداعبإلاذامسمتالمورلا اذه ىف نأك ادغنوكي نأ باطب
 لاف وادع رم آلا ىف نوكسن ىو ولا ىلع ةيفبم انما ف نوكست ةلخ لك تال كا مس متوادع نم
 نبالها دن كن مدضإف ىونثم يعتملاالاو دع ضعبل مهضعب موب« الخالا ىلاعت هللا

 ىتحقرداموادض ها وراس اين لا ءذهلهأو (ىنملا) هب ايم :ةنيعتم ايفان ارسم

 ةمايقلا ىف نوكستس يتلا: و ادعلا ئدرام دقمان عىل راس ةمايغلا عوف نوكيسىذلانا
 ادغتبلفناموبلا مسج اوهأ ىلع مهتلاغناىفال ةءايغلا فاهروهظ ل بف ويلا ترهملا
 مراكز ورمكسنازا شيف كم ةرخآالا لاوحأ ىولع أو اين لا هذه ىف قوادعاوم دقق وا دغ

 تأ لبقو «ءرشأو ىاوه بهذأ نأ لبق (ىملا) «مراداابتاشاانرع « عيدورخ
 « مده ديرخ بويعمْء لاك وو ىوتثم مهبحص ىف موهءاعث اض رمال ياس في . زعلا رج نوكي

 بيع نمىنان هتلركشلا بريصملاعاتماتيزتشا (ىنعملا) يمدش فتاودكب شيعز كرك
 |تاعو تعلملاوتفنو ةركب ىنعمب اهلا نوكسو ةيهعلا فاك اوؤسر علا« ايلات

 .دجووبباذلاو
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 .مهعم ةداوملاو اينلالهالةبحلا نأ
 بهذين أل سقي (ىسعملا) هب ىدمتآنوربب بوبعمتبقاع و ىدشةامرستسدزك

 ىا هتفررممهتقرلامإو ىم رهو عراق أو بويملا الا يقهر دبل نما سر

 لاملاَب هافورمعلا ب هذإ بسناب .(ىنملا) م بيعم هلاك هدادنابو لام ه بين

 لامو ىدوبءتؤورمعو ىدو انقر لام لوفي الجال حورلاو لام لاتيطعالو
 ىف هرم قرمصي ىذألا اذو بويعم لام اين لال #هأ ةسيمص نان ب .ةلاكب ىدويهدا دناجو

 مالا فره نمس نه نوكسعي ىذملا بيل اوأب !ويعماع اتمريك لاسم ىرتسْا اهلكم تبع

 ودم ناار اةموصدا لالا دعيه بالا فرط نمنح كيكو كلاب ل

 ىلع تماحلاولر (ينملا) هي مدش ىثهناخىوس داداش ٠ مدن ىلافرزمداهتعرإو

 اريسمخم ىسغن ىف ىدغنل تاقر مدنا ةباهن نامزلا لاذيف تمدناىرعرشآىف ةلاطاءذه

 اذ_هىف رسب لو فوبزلا ل ضزلاب هذا :ءىفتذبخأو بايسسالاو عانااثيظعأ
 تيفو كتر بالاخ او تدي بناجارذ تنكر نحل ةينكأ ةدئانلكتلا
 لقرز نكركش» ىو ةاملاءزهىع
 ارمعلارث 1بهذينأ لينرهط آلا فيزلا بهزذإةهاَر ثلا ن كل (ىنعملا) «نوزخ
 ٠ مثدركرددبا ان م براطم ةلثنلا فرمعلارثك [بهذولو

 3 ب ىلع ىف دبالا ىلا لغزلا قمل يكسو 6 هركمسباضرمم ىدوبفبد 5-3

 ١ رمعلا عايض ناكلودبالا ىلا ناريس فتي ايزل ل أ ةسبع ىفانو رص

 كابا زعلاهرمر دق عيل نمنأف الط ىف صولا

 لعفدناكة نامل ةيناةتلا

 انو (ىغعال) اه دودو مك اردزدوخ ىاب » درغوررا يبل كس نوجإط ىوتثم
 بر ظوا وو «تيلغز ترأ تبمذوتاماهلإ ثدي

 اديب يهد نوحوتراي و ىم نيا سا
 نيو 1 ا ا

 ناقفاوا ضارعا نازاونإل ىونثم ب بوما ىعجة يسراذلا فاكلا ب ركنا ىلع هيلث
 (قيدصلا كلاذ_ضار ,ءا نم لقاعابتنأفإ يفعل م نكسنادو هلأ

 نيع نمر هضتلاو عفتلا نيم نع ءشارعانا
 :نوكوالاود ردت كمن« « نكشخ نانو نكق حرك شدكلبإل ع نو

 ني اسبملاو ارسل بهو ىلانعت هللا ارك اءنكق يدصلا لاذ ضارعا نم له (ىدعلا)

 زيزعلا لردع عصضرولو هب ىللسبتولو هتبح اسم قاوج ىف برا لكان لأن م از



١ 

 (يتعملا) هي ىدمرسس قدرا "«ىدمنوربب دوز شلاوحزاإط ىوئتم

 'نم توغو فعضقو ىل, نأ لبق ج راخللر وذلا ىلع هتبعص قاوجب نمثيثأ لن

 ارمزا دعه كى راب نتزانإ» ىوتشم ىدءرسس قدس قيدسبلاطت يح ضر وق
 دعب ىذلا فيظالاىأ

 ل

 (ىعلا) يعيق واط

 1 ةديمملافاسوالاانوضوم

 لغدو سولا بو بالغا هلا باث ةقيشملا

 نما نمو ىسولالا قيفوتلارهظ-تنأ نما (ىنملا) هيلجازا شيب نايم ىديدرارغو
 بيا ق اشف هاو باذكلاو لبا ىأ سولا_لاوداشرالا ىعدالا قارااايث لا لهأ بالث

 ىاف+ ناو ىر ثمل جالا لبق [ابع «ثف ىمج ةهتللا غل ارمكب ءرغ تي أر هيفامقواسو

 اينما كل قلما ءام ىأ اذه (ينعملا) تاس دمآري هز عنك ىفا ديرك اهحردوتا قلم

 ةقيقملا ىف نكساوابا ذه ابن ملا ف ناك يؤكل ولما اغجج ىنعب تاعول قع ب ةش زخوم

 راجانارزان و دننكو دب نينجا وتو ىونل سانا نعأ نه ىف بهذةنب زبخ يءلاو
 * اغا اوةوادعلا  نورهظي رّئبسلا قاطإ لعل نرلعشي قاما نال( ىنءلا يدتتكوستآور را

 ايندلاق ولم نمررشاا لها وي عي سناب ةلاذإال محو نول

 هجرختاردءكنادنفبنإ إف طلابي اهنا ىلع /!مناموايندلا نع ضرعت ىتح

 أ اممحرا بايه لع( ىنعأ ا هك نأ .ىرسسوو دءو د د مسخ هنأش

 * مم كلنوكيأل تواادصب يدب لثءاضرعمىأ هسأرل ارحاس وار در اهم كل نوكي

 :تناو (ىعلا) « دحاز'ناهاوم در رذنال «. دطرالانا اونو ىمعفئالو

 ١ نمالو بابسالاو املا نمثل دئانالدنال تب وصنلا عمءاكبلابىأ نا ابريغلا ف

 رتل ل نوكستو ةءابقلا موبىلاربغلا ىف كلان و انراميىذلاحلاسلا لمعلا الاباصالاو

 1 لافاك ادرف فرذنالموهفم تاو ءبهلاع رسشتمو قا ايلا لاس لمعت نكيرلاذا

 ريخ تنأو ا در ف ىفرذمالبر هبر ىدانذ اركز و) مالا «راعءايرك 5

 كالاساب لوقب هناك وال, ىأ(ادرف ىرذتال) هوةو اركز ) كذا (و) نيل الما ىف لاق( نئراولا
 ىراعلاماعطلا لربثتيبالسرأو سيلا او سدنالاالؤأ لرادنإ

 .تايفاودوءزهشأ اف ىازط ىع مال_لاوءاكبلارمل اف كعفنسالو

 ,ةابلا انوا شرأ نيفاولا دهع نمنح كواغج براي (ىعلا) ©

 ىشلايتح
 مالا ةيقاع موه
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 شرأل الرب )كل لوقب هنانلقع نم عهسارلابهولم هن زخم ناي ىأ نإ 5 يزايسهئاضرابار ِ ا ى
 هش شزاو دزدز نما دوش انو ىو ىلاعت. !ليبسيف نيك املاو*ارغأ كلام لذبا ىأ هللا
 كالا أريناف هيأ عبالاثيشريلاٌ رتب ىتح ربلا لصخ اد لك ًايدوسأرجلا دودوهو سيدا نو ىئارخلاصالاوهودزدلانمانيمأربلا لاذ نوكي ىتح (ىدلا) يشكي رثوزمج ويد اناروي»
 هقننأ كلا ةمقب وناطبشلا صا هيلعأر طب نأ نكمي ىف د زحل ف هنا مادام
 ناطي_كلاوهوبدلاناف هحوبلابوبالالةاروغلاىفءو .ثيالوتح ىلاعت هللا ليدس لف

 هتقأ ناطبكلا قافنالا عنم ىذلا نأنمدلا صم ىذلا قلعلا
 تاناسرتىيويدإو ىرشم فيعشلا | لهأ لمع جوي لابد 1
 كب (ئلبك ) مب رتسء رزان كدبس شكباوهم» ٠ رشنز مدرع
 لي اب ىهعسي رجقلاهب رعم ةنك اسس رعدأب
 | رمذلا نمكفوذ نامزلكتاطب تلا (ىنعلا) ةس)ئثلك

 ةفمشاوناطرشلا باغاىأ لطب لئبهدس ىون ى أرك ذرغس تنأ نما
 شكبكدنك هد شاب نايماكن يزع نإطايموأب ف ىم لعارةسلا فعطإ

 هديصي نأهيلعراط لءافوهدا سم ىلعرداتىأر !يماك ير ءتإطا -ىزابلا (ىندملا) يي راك
 :عضا|ناطيستلا لج بولغم وكيت أه ب1 نات آدوحر وللا فرش ناسنالاىأ ل معا
 نوح « ثشاك ظمو متردرك تيسو نمط كم لاذ لا ىلا عجرم (ماشسمتلاب مكمأب ورقفلا دعب 0 .اوهح انحربطي ريطلا نالعت

 حئاسفواب اسو دال ,الزمن ملا هلا لجرلا لا ذ(ىنعملا) : 3
 اةملام مهني ,ضرأ تناك اا نكلاريثكم هل ئاصتلارذرذبو ةريثك
 ناك ولو (ىنعللا) هي هيغاودياب ذا اردني « هبعاددصدوبارمسأن
 09 .اودذأ ةيصنلا ظل مزال نكسضاودايهلا ممل قرذلاوؤركاايءاشافتت
 اور ( نعل ا) ي ىهتراهيدثكيف داي زورا ٠ ىفدىم شدني فيطاتدس رت
 نذأهلسيل ىذلا لاذ رلاو فطللا ةدعسصن .!و نذأ 4 نوكي الو :معصتلا لب ةيال

 هقلالاقايلاش وللا هدارأو علضااوهورل لكان نمل هجصو لحن نع
 قاأرأ )ل ثم (بلف نا)ةظءا(ىرك ذا)ر وكذلا (كلذفنا) ةرو-قىلاتت
 بلقوهو .اوغم.باةورفاكلا باقوهو ساق بل ةسعب رأ اسما ةركسااتاقتلعت نم ماسلا بلقل اوه نيدلا مهض لة ل الج ىسوتنا بلقل برشا. (دبهشو هو) ظءولا عسا (عمسلا
 مسه نيذلا نيب ويهلاونيب لا باقوهو ملس باقون مؤملا بلخو دو مطب بلقو قفاشملا

 مرد



 اراها ىف هقا هيلاري واج ريتمبف 0
 نوكيالعذلا(ىنءلا) م دنكر : امر هدنيوك سك دس ةدرو .ازوخ سمان سسك ليف ىع
 |رتممانادنازإلا ىو ةعضن نه نوغ رغيف ةحستلل ثا مرمي درت اود |ئهلا نم اعهسم
 نمممتأ مصاندجوي تم (ىنعلا] 4 رخردناشمدتفراكذو دونك هب رث ههبسهل شوخو
 هيفترثأو رجعاو تيه ةرم الا ميماذنانالدسجو الو أ قلنا فمنم ا

 نمو (ىعملا) يدش ا
 ااا كلوت ت 3 ا
 ن ثم ءايبنالا تاصت نم .ريغر كلاب نيملوب مماوغب ىأ تحل انيهبفلا

 ليتقلا» ارح ا نمروك ملا (ثا دهن نم) قم كوب ةنمثيلس دوولا امأ(| مكان تسنؤغ)

 0 او)اؤم(ةوسةدشاوأ)ةرسقلا ف طل ةبااسدتام

 0 (تواممتا ل

 اق فوقومو اتزذقر يح ىاطم هن ةناسف نياالح ىسوتا مكتنولا
 دلو أقو كيت تيايانار كافل داد

 » ثا, لاحم ثو دح هنرك او دش ابن دام فوقوم مي دقو نولخ تغ

 ا, هتان النا ءاطمك ةيلب املا ىلء ةفوقوم تبا ىلا عتهّتر دقو هللاءاطعأ

 قواذملا ةفس ةولب اةلاو هةغس هللا ءاطم نال ةئ داس ءدابعل اهاطعأ ىثلاةياب املاو ميدتهَللا
 و يدار ىأالاو ثداملا ىء يدقلا فتونيالو

 لا تسب رش تيلبةاروادا» ا :
 لبي الىذلا باغلا لومي هنأك وا ىنغملاو ءابسغالا لد هتلاءلطع,
 امل نركيف اهل لوبما !لوبشةلا م دع نم لدبي و اهلالبات 4هسو ىلامت هلا

 تسيل ةيلب املاو ينال ارطخلا ىف لاقا ف_هلوهدا م ىأ لاسعفالا باب نمل مسالا ا
 انو باداد ه تسوادادتيلبأت طرمث هك رش لامتق لمار ارش

 نانىلاعت ه«دارالةعباتةءاباةلاتالىلامتهتلاءاطع ةيلباغلا طرشلب (ىنعلا)
 أرطا نمىمقأ ىذما بلقلا لاذ لوقي هاك ع رو رشف ةسيلب اقلاولسسأو بلهثلءا 3
 "ملا تسمح للة او اس ص ل سس ل ني سس اسم

0 



 بولقلابلقمو راكفالا لذ ب ضيفوءاطع هجالعاْنعهشارعاو ةظعوللا لوبقم دا

 اسيل ءءادعتس اوتاسنالاةيلباق ,ةيلدأا قب قوموا ضو امو ةاسإالاو

 0 0 1م (ىنعملا) دوش
 هيام لفعو ريعشر د دكت ن كه ايفناثازههم نارازهد سإط ىم سماك ةعمالو ةثيطم

 انريمشالو انلةعاومسب اليئلا مهنازمعم وأ ثام مالا وةالصلا مولع مابين .

 تيم بعت هذان يوما همكم البات نوكيف لباغل

 سدقأ ضيف ناضيف أ ىلاعتهثل'نا باحتق لبا ايفل وكت فيكف هدا دعتساو هتيلباق
 هلا ةتباتلا نابع الا ىلا ةيهلالا تاذلا نس ىقآلا ضر .ةلاسدتالا ضب 035 سقم

 ةمؤنتلا تاجاجزلا ىلا سهدلا صرت نم ىنآلازنؤنلكدلاشم ةرثكلا يئاوش نعراع

 ١ ةناثنايعأن ب/يلؤرإلا ف ظيفآلا ضيغلا شفا شياو
  ضيفلات تبل لسخاد ةعوتتلا ابا يؤ) ةفتشا داو للام قالا

 / لك زأدا دعتسسابسح ىلع نركب سّدفملا ضار ةيلب افلا« انوقوم سيل سدننالا
 هتيلب وهدا دمتسا بص دبعلا ىلع لبنتك هو هيف طرشةيلي اغلاق دحأ
 .لاقو راسأ هيلاو سدقالا ضيفل | ىلا ةبسالا,انالومران ديس هررةىذلاو
 (ىنعلا) « تاك اتيطاقاراهتسين ه ثسادخ فب رست باوسا
 نبأ نمو ةريثم؟اضمدرلاو انابعت اصعلا بلغك ىلاعت هللا في رمصت نم لب بابسسالا نم
 ضرعتل مودعلل دوو الوادوجو باطن ةيلباغا !نافال .[مودعلا ةيلب تالف مودءال يلي املا
 مب» ه ىدبقحلعف طرشركى با ,.ج ىرتشثم ىلاعث هللاءاطءةيط أفلا نا الاه

 ةرجوأا مو دعملا نأيالق حلا لعفل طر ةيلم اهلا تناكو لو (ىئعملا) هب ىدمان تسمي كيودعم
 .ساو هدا ب ىتةسإل ىواثم هلةياباقالممالا سن ىف مودعملا نالا ديأ
 ماعلا ماظن لجأل هتمكح هتلاعضو (ىءللا) «قتتقرزاناريز
 مشب ىذلا باعا ىتتلايدارأ ف ءامسلا تشوهو ىف رزالاقتنلا اذه تحت بالطال

 .دلا ف لاو> الارثك أ (ىنلا) هي دوش تاس قرام تردقءاك دورتنسرب لاوحأ



 مغ

 مب ةئسل اوةداعلا ةقراخ نوكست ىلاعن هللا :ردق ةراتو ةيهلالا ةئسل او داعلا بحوم ىلع
 نكلوالي دبت هلا ةنسل دعت نلو أر ثا اليل دانه ىلم تدرأ ناو دحح او بول -أ ىلو :لاوحأ
 !نمتارداصلا تاماركلاو نازجلاك الاوحأرهظبن:داماارمغب ةراندقلا
 هلاعشو (يغلا) يدزحممتداط قرع ددركر اب « هلمابداغتداطر تسول ىوتتم
 ةهج ىلا بهاذ مم دخاو لكو ةذللا ىلا نولئامسانااوةذالاو ةفاطللا,ةداعلاو ةندلا
 ًاًفوقو م ضيل ه ضيفو .* طم نالاوثمؤيل ةماركو ةزمهم هته قرخ لعج هدعن هتيلباق بسح

 ىلع ةفرقوم ىلاعت اعف تناك ولو ديريام مكسسو ءاشيامهثنلسعفي للعلاو بايب الا ىلع
 هللا وق جصو دير لامف هنكسلو لالضلا له أ به مازهواديغم دوجو تاكل بابسسالا
 بس, ىوتشم هلق ئ الدجمانديرام» دبع ىطعي ماودلا ىلع ,ل- 1 دوصفملا ىأ دععلا

 البأنل ةزعلا تناكولر (ىملا) ب تبن لوزعم بيس لزءزا تردق و تسين لوسوم امزهركأ
 :بدسلا لزع نمنكلا ءاوصحل مز اليل اوةل ساوالو ةلوسوم تسيل بس
 نامي ىلاعت هتر دة الة ءبدسلا عفر نم مزلب الىأ ةلوزعمم

 .بسح ىلء قول لا ىلا جانمعالقااخلاو قولحم ببسأ!نالبيسالب و بيس
 "!ىلهر دات هتان يقتل لمع ىزاون نمحرلا تايذج
 كرما (نلا] «ربم ىلل بسم لزعليل و ريم نوريب بيسر ا ن:ةرككاز» م لاق
 نمل نالببسلا ج راغرطتالى عمير ضاحي مكيرانلاءابلاو ملا عب .٠ ريمانو رعي بيسلا
 | لصاحلا لدارم صوص نم نكسلو ِبَتَسَلآ لا كلوسو لبق ببسلا لرنل قيلثالماوعلا
 هنال بيسملا لع ببسلا لزمن مزلزل ةئال كمدخل ك رعب ان بعذتال بسال, رهاظلاو
 م دردرب اهيس قلطمتردق و درو [بد-ءتادهاوخ هحز جرهإلل ىع بيسالب و بيس طمع

 هللا ةر دقو هتدارا عنم ىلع بابسالا ار دةئالو دوحولا فأي
 ةدح ىلع هللاردمب الهلا بيس هللا هلعمص اكسل نأ هوعرأو

 نكمل( ينملا] هيدا مم نم 5

 نا تح بيلا ةطاوباهيقأي ىأ بدسلا ىلع اهذفن وا ههذب تداعرثك الاف ىلاصتدنلا
 بلااهلاريضا بابسالاببلاطملا طررب لول ىف اعتشا ناله عسب و هدارمبلط معي باطلا

 | نامادامو ماعلا ماظل اب ب بالا هللا لعفن ل .بو ةدحج لو هبول طا هبلط صودصخت ىف
 | ىوتثم بابسالا بيم ىل|لصب الو بابسالا نم ص الما لرسيب أل لاعلاب طوي م تالا
 انامل (ىنعملا) جي ديدبدبابمءاررد ببدل ه ديرمديوج هراجدويت ببسدوحو
 تاءاطلا نم عونب سب الو نيرطلا لس [بلطبالونهي 1 ”ىأ ديرما نوكيا 01
 ىعي ةريص» ىلع لمعلا وراكلا مهف ىمردقب ىارعاظ وب رطااىف نوكينأ مززالسب لاف



 با.سالاءذه (يمحلا) ب تسازمار شعت سرا ديدرم 5٠ ا

 علسأ 1ث قيلب الرظن لكنا بمسملا ةدهأ ثم نم هفلق بج بي! نمهاربخ الىذلا

 ب 8 نكح اروستسسديأب ديد ىم ا
 ىااخاروستملا ةمابتيه قامت متم ةدهاشا مزاللاو ( (يعلا) + نادثكر

 هلا دقإب بدسانإو : ىوشم مةررعر هاوس يم سطل علت ت42 ب4 :
 دوما قو ناكمال بيلا رت كد (ينعاا) هي ناك ةوباسك اودوج ءادوزرا هناكمالا

 ةراق مجهلئاللاجر ةوقبز 0 ا اكدلاو بداكملاو

 طلاسووبابساث سيو ىو ريخر هد شريم بدسم ىوثم ىلاسعت هئارك ذنععسالو
 طا يولاو ب ابسسالا نموه سيلر بيسملا نم لمي سثو

 فقل رود قبب ىتح ىلا عتدقا ىلا لوسولا نع اين لا لهأ عتم وساولا ان
 طاسولاو بابسالا به :ةلخغل اف ايندلا لعأ قد عب 7

 يلا ىلا هجوتلاو طئابلازانبابسالا نع ضارعالا لئاعلاىلءذ

 أزاوربكدمآ ت ثرآ اشار مالسلا راع كبك مالا الص مدآمم .-+ تغلخ 000
 ءادتبإ تاي قلاده جي ريكرل تشم تك جب يقزازكيد ثباوروريكر ةاخيشم

 هياعلي رمج ىلا ةزعلا باش نم ةراشاو جا[ اَوَعْرَماللا هبلعم مك مع
 كاز لكم خراونخ ةءاور شو باز ةذبكضرألا نءضملاو دعو بهذالإ ارغيمالسلا

 نع ىو رو مذاب لاكثأو عئابط فالتخالى وأ ةبا
 يمرس ةاونم اذ ضرالا عجن

 : أ ىورام فب 0 ل

 0 ف ةقيلخ كلئمرما ٍىااومهنأىأ

 : ةعب رألا | مئاوج نمام
 ماطر طخ هسيف كسا :ىمذصخأتال كإرأىذلا
 0 مالدلا هيلع ليئارب دج جرف

 تلوم ضرالا تلات !ىهتاال .ىل امها لسرأف اتش امد

 ا



 عع
 تلات ىهتنا الف مال هبلع ترا كلم هللا لسرأليئاكبمو لئاربج لاقام ل ءلاقو ائيشابج
 ادغ بيسنامخرانلل نوكي ةضبق موبلاىنم ضبغنالنأ كل ءرأ ىذا .ذرهأ ضرالا
 لف ديتاماذاتناسنالا ندب لصأ اهم ةرذ لكراصف ةعد رالا اهب وز نماءارذ نيسعن رأ أرادغم ضرالا هجو نم ةضبف شبفن ١سمأ 4ىمعأ الدأ زهد ذوغ ثأر تول كام لاق
 ةكم نير تامعت ىداو ف ضرالا نمذخأ ام عضوذ لو اريزه صأف هلف د ىلا عشولا
 مهحاو ,رأاضبات نكن مهءازج ا اذخآ ث نك امل يئارزعا لجو زم ىلا عت لاف فئاطلاو
 مطول يل اسف هالات رشلاو نب سانل انام وهاب لج الرش ا داججاماوعلا ناس باطلال(ىنعملا) ّي رثوربخ ىالث ا ىارزا ه رثبداجا تساوخ عناس كنود ف ىوتثم
 ارؤدص ليثربج ف ىم قساسقلا نءملاصا اورفاكملا ن ازانمل الع نسح | مكبأ
 ضمان دصلا ليئارمللافغ (يعلا) هب درك اس بفزاك اظثشم ه وردومرذ
 دعب اهلس الاه ديعتنأ طرش انهر بارثلا نمضي خو بك ندصلاب فوسولاثنأرأ
 «نيلاملا برم ادرازك ١.٠ نمزاتدماسو تسب نابءواإ ىرتشم لجالاءاشقنا
 ىو: ىلاهتهقنا سم. ىفأي تح ةمدخلا ىلا عبري هو هطسو روغل أ ىلع طب رليئارسم (ىنعلا)

 ارمتؤملا كلاذ(ىنءملا) مث رذح دشر ديشكوذاردرا 0
 هسفن بص» ليئاريس دسةىأرانأ ارم 5 5
 الامد انكي نابز سل ىم ةمثمةفسرر ب نم لعاخ مسا

 انديسلع ىضنو نال مف بارتلا دعت [ئنفلا] هةر الخ تمرح ىاريؤك - « درك الو
 ه شطب اجوربو ىوكن م لغو ى+ هرمظ:ال ىذملا هرغلا نالالا ةمرح لح الالثاث ليثاربج
 تثفلاو بهذاو ىدور ىبهو بهذاو ىك رثا(ىهلا) هب شخرلنغ ور
 هناك مالا شخرلاو هداوس ىلع هشا_ باغي ىذفلا شالا سرفلا نذل كسرندانع
 يصمت الهلل لجال(ىندملا] هه ريمردلاا م لهما .هرطخو فيلكت اشك ادكردو قر توكنلملاللاع بنا. ىلا يلع بك ارلا عماللا ايما سرذمامزفرمساو ىنععيجرا لوب
 هللاؤي رط فرط انع ىذلا ناسنالا ىنمدقلأ نالو رطالاو فيلكس ابحاسهف
 هديب كح ول] وقر درك « دب زك بتقح .! نطل ناره ىم ةئامالا مهب ىاحأ
 ارهملأو ةكئالم ا ىلع هيلعفرو» هللا هراتخاىذفا عركسل او فطالا لا ذلجالو (ىنعملا)
 حاامئاد . ئدمالغمارال المانإ» وشم طرفحملاحوالاىأ لكلا حول لءكاهللا
 هللا عماملكسشم تيثأو ةيفملا هتلارارمسأ ةكئاللل لعم تيت تح (يسعللا) م« ىدمتملكم
 ىمهنالا ىسولا ور ةابح تنأو مسملالوسرو ىبارننمنيقواخلا ارمذمنوكتسكنأب (ىنما) يندب فحو نا تابحوت هندي ىهاوخ |بناريفس هك اف ك6 ماودلا ىلع ىلاعت
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 وادا ةايخ ةطسسأر
 توس(ىحلا) د

 حاورأو بولد نم نيدرذ
 اوتدادشدادزب 5

 9 باقل!ةايح نوكسش نديلاح ورعووو (ىمال) جدول مان

 نثق زرليئاكيمزابإ» ىم هئاطع نمرثك أو فرمثاوب ,لغنأ نوكي باغلا:اءخلابسسنوكس:

 يعم نكملو تدب! قزر ىلإ ليئاكيمدسب (ىنلا) يب دهد لد قزروت سو دهد
 1 تاديو ف ىم ىسهل الا حولا بيب با ةاملل به-تنأفاةزر#ىشملا ليلا ىطعي

 ذل يلم يكلاب ل يئاكبمءاطعف (ىنعاا) ويل يكد هك فرت قزرداد « ليذت سدرك

 ف م اربقياا لكلا عيال قزرلا كر اطعاامأو

 3 تغرب تجو قيس نوج يجون ٠ باطءور ونا
لهلا بطعااو بضفلا ىلوة-رلا قييكتانعلاو ررهملا,فوصوم ا ليئارزع

 ا

 ةعبرالا ذه (يملا) كاب اكرامجر*نيرتع « ءاشوتو دنراهح ا شرع لما

لماح ليث ارزعو ليفارساو لءئاكيمر ,ل ميت اريج مهو
 تاطاس ليئاربحاب ثن «,شرعلا نو

 ,>أ ةريصبلاو هامش:

 1 (موتونلبر شرع لمحو) ىاعت
 موبلامنااعوذ يم ىورال لالءأ نا (ةسامتذشموب) 86 0

 مسمن دع عيال فوغس ةينامت ىرخأ ةعب رأب هئامهدمأةم

 منام الم ام ىني تشهرشحز ور ىونثم هنلاالا

 :شرعلا ةلج لس اربحاب ىرتةما 1! موبنكلا (ىدعلا)

 1 هبل ليم ارهج ىلا ضل ب اطخخ اه ىلاو م-هلشفأ نامزلا

 تهدم ضرألاا لك (ىملا] «تسبحدو زكواذربح وب « تب ركىودرعم

 هذه نمدو سلات اعوب هه ىا ةئار ثيهذأ | ضرالاو ليئارم 3

 نايصعلاببس مهباذعو ممن ايمو هذالرا«ىجعو انهم داق اخوهو وكما .ث ىأ ةشيقلا

 ناكو(ممءلا) لينسىورباه دنكو 9

 موي اذان رأ

 "ني



 د |بعلا براي تغكو تدك اب وداد دئكو بو شدركة الدكس بؤ ىم بازتلا نمذ ذأ مهعئم ىأ لببسا !هياع يملا اذه طب راذاهلو ءابطار بدالا ندعم بنا
 ثاملا دنكو لا نا ىلع هللا ب دشنأو ا ب[ ديس عرشتلا ثاعف ضرالا (ى

 مدويتمك ,ىمدانعلا براي لاتوى عت هنناىلا عمجرو اءارتضرالا نمذخ أيوة رو رمغلاب
 الر أوال راك نك 1مل ىراب ىفأب (ىئدلا) مب ىرتات ادوت تفر يغازل ا «ىرسسرمستراكت نم
 يتمم لهأتنأ عقوو ضرالا نب وى ىرج ىذلا كاذ كل كلم الالم ومىأ ىرسرس
 ذو مريس ىاشاوهز كى ان تفك ىمدابعلا براي لرق وقم ثيل ذهو
 .هتييو أوه نثبت ةزيزعلا لن اممأ نماهما ضرالا تلاقر (ىندملا] رم مزادنام
 ةآالنأ ل جال اهريسمو انفي ودنع هجر و عمبسلا تاومملا تقي ريسمبإب
 نع نقول عمبسسلا تاوهدلا مسالا اذسمبضوالا تد_نأول نسعي اب ارز ضرالا نم
 ىفأ(يسملا] م لكتشم .لمن تسناساآه بوه لسن ث ازا شكدم مرش ع هريس

 هك ل ىم لوس نيو بارت ةشبق ل فنالاو في ىشلا كوسا نءالمت ترم امسي
 تيطعأ تنأ ىوتا.كلنال (ىعملا) ميار كالن'نيادتتاردبهك ه ارالا

 عم كالفالا زو ىلع كام مسج كل المأف ل الفالامذه نوقزمي و نوفر خت 7
 اذا عدتربناو مسيل! تاومسلاو لي ريجيم ألا يلاعث هللا مسا يظمنكلاسسلا لعن كاف

 تهج يمز زا الاخ ةنفح ضيف مالا هبلع ار. اكيمىلاعتوح ند انسرفإ «فلح
 ىقاذه ممال_لا هيلع مدكمولعمو كئالا ا دوصم يتلا ةفيطخرشل اويا كرام مسج 2

 الة نه ضرالا نسأل مالا للبن يم المر لب قحلا لاسر ناس
 اع مالسلا هيلع مدكرشبلا نأ

 أيولالا(نمملا) هب ريشوج ىوزاابب ردك اختم و رينيورون
 ,ىلالزنا ليئاكسر ما تنأ ليكي ىلاعث هللا لاق بارت

 تسد نادك اخاندش ليئاكيمهكنوجإل ىء روغلا ىلع عبسلام
 ىلع ناكين ىلاعت ها مأ,ليئاكبم ان دبس بهذامل (يندملا) هي نازا ديابب

 , 0 رت ضرالا نم ضيغب تح هديدمو ضرالا هجو
 ضرالا تراسسو برمهملا ىف قأو لا (ىنعملا) ميزيرثلشاو تانكمالوا تشك
 در زر ال شرساب «داهتجاو دركهبالنازو-هئيسإو ىمهمادق ع وءفلاةبك اسر ةعرشتم

 تاطءأو ث داو ةرارملاب اةرخا_ هر دس دوك لاح تعرشتو (ىنعملا) مداددتكو
 امذ ثكم وتعس ىأ مدلا نم ع ومدب هدام امي نوكةلاح هنلا هن دشنأ ىأ انيمي ل.ئاكس
 ((ىنللا] ع ديجم شر علما تدركبمك» ديدن فيطلقادزيب هك ىم لاقل :كناو



 مو

 ليك ىو ديحملاشرعلا لءام كلج ىذا فيطللا4ي

 لهأ قازرأ ل يكب فرش متنأو (ىنملا) فروت
 هشفءامموالسوتكأ مو فراغو طعنا اطءازشنلا "اج تنأورطانو لكرم ىنعي لاعلا

 قرغمو بتاكو نيمأو لكو» ىندعج لاعخ الا باب نم لاذ مسا فرغمو فرشمنا ىلع همركو
 ارددشايكودراد ٠ قامتشا ليك ز الينا هكتازإو ىونث لضفلاءام مهل لصو ينم

 الاي ةزر كرادتان وبكل ا نماةافنشا كل« ليئاكس نال (ينعلا) «قازترا
 نم. ةطساونركي ىلا ف ازرأ ىلع هلا هكوردفللا مظع كلم ايان ديسنا لع قارترالا ىف

 نم مهل ل انكي واترشم مهل نوكيو قم ا لضف نم موا فرتغي هناسحاو هلضف ءالان اشطع ناك

 نم قثشم هنا ىلع هعسا ماقتسا !ذهاو م-هلردنامبسح ىلع ةوثعم ةسح قازرلاقازرأ

 (ىنعملا)( نط ميوكيمهدول [نوخخ هكن . نكدازكاممدغامادك ىوتئم ليكلا

 ةجرلا لممانأف مدلاب اًبولم فوة لوغأر ا .اوانام أى طعأ ل .ءاكبم ةرعشا- تلا ضرالا
 أ كلاار (ىعملا) كلمن نبا شيب ناب

 ةحارملا كلت ىلع هبصأ فيك رمل اذا

 ما اوكونلا عفن لغو ةحاراسآ ىنم ا: هةلمولإزل ازيكم ىشب رو ماه ةتسا ناد أوج ناىلع
 هكوويدت سر وة ندعم كنان صه ؤ ىو ميرال يعخشإ ةلاذخأ مغر ئاذماو ملار»
 ةحرلا نم بِيسنالر ىلا ندعم نعال ناطتشااذك[يلا موب رغمدكى ب زادر دار

 فارع هيت ىساعلا اونأبا 0
 ىرثم قاعترهترهظمناط.كاوهتلاةحررهظكلا نان دوكيب و ترصصب وا دغراتلا
 دوجو مقفي (ىعلا) هيادخ فسو رددوي باغفألا هاتف ىاتسهبضغربت رب إل
 ناك بالى مغ ىلع فيس هللا ةمحرلا

 ابار «. واو دبالدنرادناكد ذبل ىو ىلاعت هللا فسو ىف.

 ا, نوملمتب ىأ هتداع نوكس عه ديبعّدبالا ذك ىلاعت هقاناكا ًذان(ىنءلا) مب واىوج
 نيفستلاىلاعثهادايع دوحو برتوهللا قال: اباوُملَْع ةوقب هتمأ لولا سمأ اذ -ءاو

 م ةكنئالملاو*!يلوالارءاينالا دوو ناك هاو ىلا «ةءرجنام نمةهولم ترقو به

 سانلاتغكو لول زووالق قتلوسرت ظ ىوشمىلامت هنا موأر مءاسج ولع ةزوكسااو
 ظفاو كولذانيدىلءسانلا لاق كوالا يل دو قا لوسر الاذو(ىنعملا) لولا !نيد ىل<

 ةيدوبعلاب ف اصتالا ىلع يطابشااوةرفكذاردقتإلا هاو مهكول. نيدو سائلا ثيدحلا
 : ىم لاماخلاو مظه مامي دوعلانال
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 م تشادردن د وتشبي ىرازومآ » ىونثمنيجحارلا محرأتنأو

 اردقلام كل دنع نيك ابلا نيعرضنملا “اك :ىأكر ءرازو*براب (ىنعملا) هي تشاذنك

 ابارثضرالا نمذغملوءاكبلاو عرضتلا لاذ قومتح د :ىلعر دقأ لا ذنواو ةريثك ةسيئو

 يعل اهللأ (ىنمملا) ب ركزعتسا ىقشك هنوكح نع رثمثج درادردق سوت شديإلا كم

 | عرضتلاب ل دنم ةةوبغم ىهواربك اردن لست لروشح ىف ةيكسص الا ىأ عمدلاب ةلثبلا

ل انغتسا ممزيزها تنأف اهلا دئاعمنوك أ هسجو ىأب ان[! ذكسمالا ناك اذأنا اكبلاوا
 محرنال

 تسيرازتوء دوف ىمفيعشلااأو محرتلا مدع ىلمردغأ ل هف مهدا م لصحتو نيعرشتلا

 عوبلك ل 'اكبلاو عرشتلا ةرعد(ىهااإب از وازاغردك اردن ه دابهنيعز ور
 ةالصلا ىلع وهو ىلاعن 4 عرضت ملا ىفددبحألاتز ذرمل لوي تاررانملا ىلع ثا سه ست

 *امسأ نم مسا جنان هلاوعرشنو مكمتناوجانو هال ملا ىلإ اوله ينعم حالذلا ىلع

تالف نار ٠ حالفلاى ءيسكن زوم رمز كا لاتاذولو عملا ينم انه لامثالا
 

 لاذ حالفلاثلا ذو حالفلا ىلم ىحلاقاذناذالا ف نذل! ثو -(ىندللا] م حارتقاوت براز

 هارب د مح ةىرقنالملا مملو ىر هولا لاو ::الاحارتتالاىنءمو حارتنالاوعاكبلا

 :ةي«->و رهقلاسذق هناكءاياهتلأساذا اشيش ءبا .نئقاو عبطلا:دوعرلملا ل ابنت

 'هللاىلاعرشتااو رو طا او عرشملا ال لاءادأ الغلا ىله ىمهلو:نمدارلا

 . شمع زكى هارخ كن 1 8 ىمنمزللاجارعم:السلاتناكا نواو 4برقلاب الو

 اضيرم لءتنأ باطتىذلا لاذ ىوقاب (ىنءللاز يي ىنكتتس شل درب قرازءار ه ىنك

 قياذانلا عتالاو عرشتلا ىلع دقيالثيعابلم هيلق طب رو نحمل قب رطب رط لمت
 » ينادي ..اورفانؤ» ىم لاكتلاو باذلا ىف عمبأ ارادىلابهذوةلاما هذه ىلء

 عيضتلا نم 4 نكيولامل 4 عفادالءال بلم لزنا ذ اى (ىنعملا) و يف
 (ىعلا)« ىرركعمظراروا داب م ىرخاو شاالب زكيهاوخكذ رو ىو م عنا
 ناله املاو لابهبالاوعرشتلا ىلاءحورييأتءالبلا نمهرخؤت نأ ديرتىذلا لاذ برارو

 لاؤنبالاو عرشتلا نع هبلخ طبر عومغلاو مومهلاب الد ايعنم دحاو بلف ضرمتتأ ثدرأ



 هرعت د[ ثدرأ ذاولاهتبالار عرمش:ا!نم عفاش 4 دسجوب ال كعفادال *
 ٠ ناساناكىن ردنا ةئفك ف ىرلاوتبالاو عرضتلاب كفنشن لاهسالار عرضتلا نماعفاش |
 نأ نيذما ممالاءالؤه معلا نآرتلا ف تلف قلاخابو (ىنملا «ناركرهق نة دما ناشبأرب ا
 أ بي_:ىتح اوعرشتي لو اوكبي ىفاذم هاو أر ىذلا سفنلا كاذموقل "الوهن اال (ىمشزا | يسيزابقثكيتاشبازالباتو سفند ادركت ى عرضت دوف ىعريقت المو رمت لعأ
 دوبهتشكى نات نوح ناش !هلد بلف ىمباذعلاوءالبلا مه عج عرمضتلاو ءاكبلا اذ
 ٌ ناب ورفكلاابةبساتتناكمج ولف نال نكل (ىنعلا) هب دوغ تدايم داش اهزكتكو
 امو ىلاعتهللا أت ءاكبلاو عرضتلاا لعاومدقن مف ةدابم تاثيسلا ك7 مسهل تب و روءاعدلا |
 أزابآ6 هدينع مرار شي رخشادع» ىم لاقاذوارنورغن ب مهو مهب العم هللا ناك
 هئيع نمدح ماد ةعوامرج سفن لعب ال دبعتملانا مادام (ىنعلا] م ديودداداكش شح
 الواف) سنوية روس ىف ىلاصن هللا لاق همرح هفارتايالا نكي الراي راج عمدلا ام

 أ اكس اووبوق) نكلإ(الا (ماسي!اومغتن) اميباذعلا لو زنلبق )اهلعأديرآ(ةيرغ |
 ةايحلا ف ىلا باذع منه انةثك) ةراحلا اورغؤي لو باذعلا ةرام اًةيؤردنع (اونمآ ||
 ناو مالا هيلع سنوي موقةسق ف نيل الج ىهتاههلاجاء ا ( ني ىلا مهانمتمو ان هلا
 عوضن سن تسيرانفع زعاف ىلاعت و حو تنام [كال زر ازو عشت كت سن ؟ناهربو

 دا دركنار عبط سير راتخمن تسأ
 وامسلاءالبل فادو عفارءاكبلاو عرمضتالا نا تايجر البلا[ سنوي ةصق نام ىف ذه

 !نوكيفر ان لعانىل اهةقلساو ىل امن هنلا با لع
 ,امن[ناعت ههاروضح ىف .|ذ نم مولربخ النيذهلا ةمسالغلاو ا

 عيبطابةةرعراشلا نان .عفديالو دري ال بطلاب ءاكبلاوع. رشتل ا اراتك سيلر ةلعلاو
 اولضهنلا مملئا ةخئام ال اهذهو رانلا ةيسصاخ قارحالا نالءاكبلاو عرمشتلاب وهب طري غتبال
 اذملرءالبلاعفدأش امومذي رات ءانوديممىلاعت هقاناواضأو أ
 هالبدشاديي وجار سنوب وقال كم لاقةراثأ إل
 :ةياصسم هس! نم ثدعنو :را هنارهومالجلا هيلع سنويموق ىلع ءالبل ارو أ

 رديرغىرا ٠ كتسديزو م ثخاذاى فرب ى وشم 7
 ةءاصسلا كاتورفعا هرالا ىلع تا

 اماه دهر: ش نم ىأ هنولت فنا ىررا نبه نمو ثمفعو تعفعنو دسالا لست راص
 || نمارهاطقأ باذ_علاو بركسلا ًلاذو مهتوبب حوطس ىلع مجامج ناكو (ينعلا) « برك | نآالإزدمآدديكم بشطوإا «ءابداكلجط ى تولمهءوجوف نبي تح ورمل |
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 (اهفلا

 دندشارم بنا هئهررس ه ةدمارزاهمابزاناعلج ا ىوم مهلع ليحاو مهتوذ
 اوبه ذواوعن اونو مهنا رم نءاولزغتو نلزأ:ح وطسلا نم اونأ مهلج مولا ءالؤهو .(ىنمملا)
 |ريظنوهلاتهمهات_« دنتخا دنا نور من اك ناردام ق ىونكم سؤرلا نيذوشكم ءارصعلا بناج
 مهتلج ىتحءارملا ىلا مهوحرخ أ ىأ اجرا مهدالرأ اوهرتاهمالا(ىدملا) يي دئتخارذا

 ماشزامنزا» ىم لصاحلاو ىلاعلا وصلا ءاكيلاو نينالا اومانأودحاو لحم اوعمتجا
 ىلع بارتلا اواعج موقلاءالؤه (ىصملا) يي رفننآرسرب درك الاخ ه رم توات
 ٠ دش تفركبامزاو؟ىلج و ىء  رلاثقوو يملا ىلا برغملاةالستقو نم مهسؤر
 دادشلا ىلا موغلا«الؤهر ةكوسمم مهتم تاوسأ تراصو (ىنملا هيف موق تآرسربد:1م>را
 .كوىديمؤب دعب ف ىو ةمحرااو محرلاب موس ر لع هع دلارءاكيلاوعرشتلا أ نودناعملا

 البؤهىذلا فسأتلاو سأيلا دعب( ىنمملا] تفر كنقشك اوربا الدنا كنا و. تفكتتان
 سنوية سقإل ىم هنموأ ىذفابناسلل امحارأ ديرانلابهوامملاباصسلا كلاذاليلقاليلقربس
 ةلي و سنوي ةصق (ىعملا] « ضيفتسم تي دحو تك ا تفو ه ضب رعو تسازارد
 تفو تقولا تال وأ ءهددسب نمت ان ىلا عوجر لان المتن ال ضرعملا !ذلسهو ةسضب رو

 ارتلا لأ فيك نيميغَسل اهني د تذوو بارتلا ىلع ملكستلا
 ا الإ دئازلا انه ضب رعل ا ىنعمومدآ ةقل

 ا تسامح ارىرازتساجناك اهبتآو

 دنعوه سيلو هللادنع هن نينالا نعي نركيت نأ انع نينالل ىع ىتلا ةميغلا كتر دئاز
 ىزحلا باذذه سنوي موق نه فحاول [َهاراَوهمالَكاَريَم هن ءادأ ىلع دح أر دب الو دحأ

 عما نعلا) جدت ادومدنيركئازبخ هردنب تجارئامفونك اديمانيهإط ىو
 ده ىربارك ظكم (او هلا ىلع كلصشاو مق كب ايرةلا# هللا ىف كلم ىلع كل اطسو طراو

 اايواسمب .همسازم ديحلا ناطل نال( ىعملا) جي ديهن دوخاب لضف دراد كلسا م ديحمم ام

 ةدانمشلاةبترم بق اط ايف فرشااو ردقلابايواسم دبجشلا مدعم هبلاعرششتمل الكابل عمد
 هتفك ل ام مالا هيلع ارليفارسا ىلاعن قح ند اسر ف لي ماو دفا ىلع هللا ىلا عرمشفو كلبا

 العو لج وحلا لاسر انام ىفاذله هي مالملا هيلع مدآ مسح بيكر ثوب كلامزاريكرب ةنغح
 ىممالسلا هياعمدآ, .بيك لحال ةئغ- بارتلا نم ضبا 4 لاقو بارتا ىلا ليفارسا

 انملاخ لاق (ىنءلا) رب كلاخننازو ريك و امتادزيارليفارسا تفك
 مهليفارسادمآ ظ ىونتم بارتلا لاذ نم كفك الماو بهذامال لا هيلع ليقارسال
 ارسا ىقأ (ىندللا] نين ناسك اخ ديزاغ 7 زاي»نيمزىوس

 كمال ليئاكيمو ليث ارجج ىلا تكم و ثعرضتاك*اكبل او عزضنلا ىلا بارغل ا أو عمجر



 دولا (2/١ ىنهلا) « تاوم دبا. ناجرت ىاه.هزدك« تايحر < ىاورو مة
 ٠ مظع كنا برو هززاىدرد» ىء ةايح ثاومالا دمت وزال ارابو
 داسجالا نمرمثل اي فا وظعاتو رو هلا ىف خنت (ىنهلا) الخرسش ع دوشربأ
 :أىذلا ايي ت لاقوىلاعت قا هاجأف ممر ىهو م اظحلا يدع :نملأت لالا ةعصرلأ
 ميغتاو(يعلا) يلب ركااكتشكى دبه هال لاير د وسرت دود + ةصدقا

 او برك نءاوتام نماي ىأ الب ركءاد مئانوموتال_هااقبكاسخماب لوقتو رو.هلاف
 ةزاتاكدبدثكالهىاط ىع ىرشناا موباذهرشحلا ىلااونأو مكرباةمنماوموتال لا

 ولا فيس سام لاو أو نما (يعملا) هب الرو خاشدوجرسم الا كم
 ىلا نا ساواؤزوكىأ قرولاوه كربلاو ن هغلاوهو خاشلا ل ثم ضرالا نماسأراوعنرا
 ثعبلاركتم لوةدعب ةرث املا ةرو سيف ىلا «ةهلا لات دحاو داك ىفارعتجاو :ديدا :ايحطا
 م رافطن منك ث يح (مكيبح هللا لذ) لوب ىلاعت هلا مجاج أف( ينال اثنا > الا هام)
 لاقو (نوامعيال سانئارثك | نكساو هيذ) كشال (بي رالةمايقلا موي ىلا)ءايدأ ما عمم
 « رثىا ريكمدتاو ردعرو ىوتنم (ةدخار يمةنك الا مكتمبالو مكة خام) لاعتا

 ملاعلا اقهمببدىذلارثؤملا لافنالاذو لم [نيمملا) هيوتىابحازاملاع نيادوشري
 ةيمعلا فاكلارسكمةركسص نم ةغلابإأ ذغيالطارأك نا ىلء كئايحا نمأولمنوكي
 ةح لا كلم تننأ (يندلا) مب اهدادالبقوو 50-1 تحر حر شتشرنؤناط ىوشم
 ١نا ىلء ان اطملاو ل دعا ةلبجتتنفأ :1ََنشَرعلاَدماَح تنأوفجرملاو ةحرلا فرأ

 ءيداريزردو+راج ٠ تلدعمودادءاكت دهم شرءإط ىمباظةلل ىئرع
 ىف ىلاعت هلا لات لام نمل: «رامرخأ ةسعب رأ هت ةلدعلاو ةلادعلا بتم شرعلاو
 وأ ديم مل اديب ةكرتشملا(نوقنملا دعو يلا ةنملا) ةقس أ( وش دحمةرود
 ىأرذحو براضكرصةلاودلاب (نساربم ءامزر» هداغأ

 0 (قسم

 ادور ىوج . تادواب دهشىوجو ريش ىوجإل ىع لاتو هن نرهشلا اذهىلءو
 ىراملا:املاولالزلاءانارهنورمم ارو ىفابا ا لسعلار مونبللارهغ(ىنعملا) «تاوربآ
 دس(ىنلا] دوشرا ,هاطزبج مهذاوبرد «دورتاتست2 مب ردلاشر عز سبل ىونتم
 9 أولا بحار لءالا شرعا ن هرب تالا الالف



 ماشبنالا مدع ةهج مر انفلا مسةهج نم كل لوغبف ذ
 ةرخآل ا ف نكسلو عمن هثم ايم دلا هال ناكولو مش ءرب ءونانملاعلا !انهىف

 م دنيطك لتقوراهجداز هدنتروربت الاخر ة عرج إو ىم فاس عفنو
 قرنا ونللاو لعلاوءاملاىأ 5 ءرجركملا بارتل ا ىلءرالا لن
 ةنتسانلاراثأ ةمد رالاايسشالاءذه بيس و :ركعلا ضرالا ىلع

 نوغفم مهشعن و لمعلا نوتغم ممشعن و ىرأللا ءاملانرثم سانلا ضعب نال ضرالا ىل*

 :عناقنيريدو+ ه ناسخ نيا ارك لسادم وعاتإلىوشم مظل
 :اهلسأ ىنلا ةعرلا كلةنوبلطي ىنادالا ءالؤهىت_- (ىسعلا)
 :فمل اول ديىتسهيهانم نءدوهتني و هللامصاوأب نورمتأي |
 ادادكتما :وىنادال ينعم تاه نال هل مالا ىلا نول سير 0و

 اواهكر لقاعلا ىلمف ةئاغلا

 ةنيسهدرآهمشج « ارلاغطاشرو رودادرشإ ىوتتم .ءىفالالاساذهو (نومتملا
 هلال عجولانألا اغرأ ثنو انيك لأ ئطعأ ىلاعت هتاف (ينملا) «ارلاز ره

 همشج مار هشيدلاو هصفيف دربخإل وتم [جدئنءارج آو بلا هنمزومع لكردص ىلاعأ
 "انيعركشلاو هاا. هر لجو (ىدا] ا ارد بئعزاهدرك

 :وو جالموم ذل لسعلاو (ىدعلا) 0 اهدوك هش

 ءانش يهل ثيدحلافدر وو(سانال افشميف) ىلاسعتهللا لاق ثمل لفلا نمل سهلا لمح
 :!! ضارم الل هيف: دئافالهناءامالعا مسإساو ندبئاوهو كلاب. :ديقو#اد لكما

 ىلامتةتاىلءأر(ىذملا) جارعركرجبو رهط ىارزا ء ارعرذو زساومامىداد با »ف
 ءامملا فعرك ىرهوجلا لاقع رك !لجالو رهطاا لجالالماشواءاهع رغااو لسالل»امملا
 يلاويزاانؤىم ءانايالو هيفكب برش نأرم :ىضوم نمهبشبةوانئاذاطو ركع ركب |

 بهذ عورملا كان نم تح يلا) «لوشنلاو

 حك و ارك اخىارجام نوثك 2-0 :

 الارح وانو ف الار لوغتام ضرالل ىزجام ععمادآلا (ىنعلا) جارك ارم



 ناك الل يفارسا اهبدارأر انلا ا كرب # [حانفلا |]
 ليفارسا شيب »9 ىم  اهرر اسلاداسجالا رح قمل ة ةهناوأ مومغلاو عومهلا
 ليفارسا نديس ادق ضرالا(يندملا) 6 سولب اجوركش كد ص دئكى ه سوبعوا هتشك

 لعفت ى أ لكشر كش لدبةضن لو صعيصتو ءانثوركش عونةثام لعفتاارطغاة دشن
 ار تاذ حيك و ىوتم ةلئاقصبصعت حوت ةئامو لكش عزب ةئامليفاارم-!مادقضرالا
 اذه ةريظنالىذلا لالملا ىذزحي (ىنعملا] < لال حن هراررهت نيارادمك هلالملا وذ
 ديس هالوالب اممديل|لؤبامرابتعاب رهقلاواسمئالوالالح ىف كسمئالباذءلاو رمقلا
 أردتادو رياكدب ه عجمي زانموإ ىونش» هللامارال مهتعاملاءدعو مدك

 نمل !عاونأب مهلشثي و امل هسنم "ىبارتىدوجو نمرمظي نأ نطو لل
 كا. تنأو (ىنلا) مب امه درازابن ارىف م هكناز م انتحر وسر كتشر اوتو كرم
 ىرتم تركسملل اهرب تنأو ادبأريطلا ىذؤيالامهل اربط نال ةجر ىرأ ةحر
 تنأنمايو (ىنلا) يدركركركينود ناكنكتامهرت « هردباكاتحرواهشىاط

 امهو ناكلملاكئاذ دضأم لما اشي تنأ وعول حيحو.ىأ درا باصصال ةحر وءاقش أ
 أرانلا ىلا هل [.نوكي نيش نازح ايبلو امير أ ناك اراكلا باصصأ ليثاكيمو ليئاربج
 لا دزئاربلموذعتشك ه ءاشيدما نابل ي9اجتاةكز إو ىع امهم عيجرات اعجرو
 تائثاكلاناطاسىل ااه رو أر وغلا مع مالكا ليصل نم ليفارس ا ععسامل (ىنعملا)
 نآسكع و ريكبكى دادبذايرخنورب زك قو ىم 4الا دنع ضرالا م4 ىرجامرذع لانو
 ذم أيار ضرالا نمل ماالئاةرهاظل ىلا سمأ تيطعأ (ىنعملا) و ريمشزا ىداد,اهلا
 ةقفتاارةسحرلا,ىلت تالمنأب مالا لاذ سكعام اهلا تيطم أر يهضأ ا نمامأو ةضينااهنم

 (ىنملا) «شوهىرستراتزاىدركى ءغ « شوكىرس 2 ةركردىدركس اظ عا[
 ىنعيةراسفلا نع تيم ل ملا بناج نمو ضرالا نم باث |

 تحرز بس ىمىضغ ىلع حرت النابسع عب
 قيسلارةحرلاتراص (قعما) مي برراوكبو لاعنا عيب

 أ مالا نان بيمتلاوه عددبلاو نسسبح هراكو عيدي سعف بر تنأ نماي ةيلاغ
 هكلايبثأ ن اسل هه ماا مود قيلكسصتلا سمالاث ىدارا مو ىنيطكست مانا عأ ىهلالا ا
 ثيح نمدركت فل هدارا قااوإ ناو روظو «م-هذأو هدسيع مسملأ هتداراقئاو نان
 مزسلاو مزعلا كلم لات ح نداتسيرخإلا اي ساس تيتا |

 ليئايرع



 ((كذ

 اذه مالسلا هيلع لالاج ءدآرمسجا :ةفركرب مال !«يلعارليئارزع
 بازثلا ةنغح ضبفل مالسسلا بلغ ليئارزم مزحلاو مزعلا كلمالعو لج قأا لاسر نأسب ىف

 ىوتثم ةءاجالا عسب رمسلا رمالاءاضما ىلع دسللا ىأ كالاسلا مدام
 قلاملا لق (ىدملا) هارب سك" ه ار ار زعدو زنا د

 ميعش ىرتشم ماعرالا هولمملا بارا كلاذلرظناول بئارزعا عرسأ
 ةةيعضلالازلا كاف (ىتعلا) دزه اخ بايارولاطلاز
 | ضرالا لازلاي دارو لامه ب ارتن نص مه دجو ضرالا ىلا بهذا ىأ اهل سها ةملاظلا
 ةركىوس « اضةكنهرملسيئارزم تفرإل ىوتم ايعامءائب هلا
 .هزىولالا"اشملاركسعسم سيئر ئارزع (ينملا) ها ارم الاخ

 نجاته ١ اشتنالار تزولا ل جال ءارلاديدشتو فاكلا مشب بارا ةركبنابمبيدأتلا
 يدروتدستكو سىسب شد داو سداد مه درك ز اغار نولترب الادإو ىوتثم بلال
 ليئارزع ىط» أاورصشتلااونيثملاوءاكبلا لهذي أدي لوالا هنناترهئداع ىف بارتل | (ىنعما)

 اضرب زج ىطءأ ال هتلاتو هئابو هللا لاق أب ارعثكن مع
 لاح ىلو ص اخ مال ىاك » .ىم ائيشتؤنم د أتالهقا تاغسو تاذةزعب لئايزعاب

 ارمثكن علا لعفو هو ىلا عت هللا هد شنأ أ هني

 لاحاو صال هللا .تنأ مآ( ىوملإ) 4 شر :رذو شرءردنامالاعاطمىاو شرع
 دكت ؟نصورمدرذ نار تر وو روق ع |شرغلاو شرعلا ىف حالا عاطمابو شرعلا
 لمف ىذا نحيودرغلا ناسجولا حرف نخأتالو بهذا (ىنلا) مدرك ف طاوناب
 ئىرازواشببو تسيخدوبعموآزج هك هاش نوى وث+ نيب رغلا نمثهحو فطالا كل.
 عرضت نكسعيإلو ادوبعم هريغ نكي ناطلس صو (ىدعلا) هب ثسيئدود مسك
 ةليقملا ضرالات الك ليئارزعان ديسس عمال الوبقم نوكيلبادودممهروش> ىف دحأ

 ابيجحلات(ىندلا) ينلعو رسوارصازمانب و رم نميكتوسفا نيديغتاونت تفك 9 ىونشم
 ارسممكلامأ نع اه>و ردا ناردذأ ال ةلبملاو ةبترلاىأ نونالا اذ ضرالا
 أوادومرةمارخآث فك و ىو نولخلارطاخ بيبطت ل جال» م نع ضرع ىأ ةينالعو
 1 ليئارزمانديسلةيي كك ضرالات لاق (ىعاا) يلع هارزاريكمنبادنماودره ه لعب
 اذ_هرمأ امهالكو راب سمأ اضيأ ىلاسعت نمل مالا خا فرطالا مالكمل اذه ثم تعم
 ليفارماوليئاكبمو ليئارم جاكر اك مج رصلا مالا لرتاو ل علا نب رط نم هكسمأ مالا
 نيس هد سات جالا هب رصرد ه سايقايد شايل وأتت تفك ف ىو
 حيرصلا مالا ىف نكمل هيفرطر ابتعا نكماس اينو أناك الب رأنهبتلقىذلا لاذ ريئارزع
 ىلا كار ةيناطيشةسرسو سابتتالانانسابدت الا ىلطتالىأ البلت ساينلالا لمى تف



 ةنبالي وأتى كاك ه هيزب وأتى كرك اردوخر كس ىج نقبل كينأي تح كب ردبعاو أ
 ريو هىذلا مالا | ذهلةلو وم ىفوكستنأن ن_حأوهف كركسف تلو أ ناو (ىنعلا) هي هبتثم |
 جيرمملا حالا ليوأتن مشل عفنأ لركفل كلب وأثاثال اساي لوب هناك حب رسرمأ ىأ هبذشم |
 قوقل اسديلم ضو (تائاماا وزن مك أبد استار اتا
 مدقاملارسنامنداس ىفعا ةطط نب نامثع نم ةرعكسلا حانفم ”ىلءذخأ امل تاز( اهلهأ ىلا
 تايلور دعت عقلا ءامذكت ودبل تال

 دلانتة فا الا ,لاقو هيلا هدر سو:

 قابلا رجلا ناللظال ب« ديودلوأ
 .ًاوهر سهلا ىلا ةبلا ىزاحر للا ادوجونا 15 ىلاعُت شا نمقنا

 سهلا نا لال ظلام لا.1-!ناسلب لومت لالطالا س مثلا تلت اذان لظاادنم سمعا
 تاغاذا كلذكسن سمعا ثيقب ولال-ظلا تش ثال_.::اولهأ ىلاتانامالااو دز نأ مكرم

 ذزعلان|-اءلوقتت ح ورئاوكتلغلاو سغنلادوحو لالا يرلا سم
 دحاولا قب وراثآلات ناو رابغالا تاسمبئ اول الطلاث شا ثالتناهلهأ ىلاتانامالا اوَدون

 او دغلاب مهلالطنرا هركراعرط ضرالاو تاوه لا قيمت هلو ةوفرارسأ .ًادح! مو راهقلا

 اما ئشلا لاذ يشك دوي .رىلعأ لات فانانضرأ او سنتا لاصآلاو
 ليلا بنام نيبهذتو عب رصلا مالا زن تنآونيمأو رومامىنالىل هيلا ةتامالل ل أو
 3 .سيلا ذسهو املهأ ىلا ةنامال' ىو لالنا نيبلطتو
 رز و حور ضيق دع ضرالا ءزج نمدوجو بكرملاناسنالا يف
 هناررشزا نوخري اهنبس ٠ 0 وأن نم

 هلسنمالا هضوب

 ٍباطخ اذهومالسل هيلع هتف لاكأ
 بازعلانأ نظيالثا لامحلا ةةيموع ضرالا

 زر حرف زتسين إف ىم ضرالل لاو مه أ مها نوصعإال ل ةكنلم
 كدا يققشو يلب ةلغشالو مسكرا تسلانأ (ىعملا) ي كاندرددردز حسم

 عيجولا نمش يأ اع هلا لاب رقتلا المال ةكنالا !*الؤه ةةغشو محرنم
 ' مثير دئازلا ىنعمب ةبرعلا ابل اريمكي شيب نا ىلع عمجولا بح اس»
 , .نم غزي هابط رك وف ىرتشم ك ديزأ ىنءج باطل اهرخآى ءانلا نأ



 انقل

 رشوأ ىف! ضرفا (ىنسعملا) ملح نآشنسدب
 !ةيرعلابو ةيك رت ةيخابطلاوهوالح ميلا ديىف

 نب رض نا غاب طل هاله (ينعملا )يك وا ىاواولص هر
 ميدي !نكيدأو عفنأو ملحلا كلا ةوالح
 ةروصب ناك ولو“ ايلوالار ةكمئ الا اوءاببنالا نمو افلخ ء.طعيو أ «ديبعأ ىلطملاملحلا هيطعي
 انبعايش نير قاخيالو مركل!الاميركسلا نعر دصي الهنال ةيهلالا ةمكسحلا نءواخالرلا
 مهل ىلح اوه ذل ا ايندللا لاماوهح اذا مهنالىرحأو ىلوأ اين لا نع مهلدعبل اين ملا لهأ نان
 اومرحو تاعاطل | نع اودعب وهب اورتغا ءاولللا نم
 املطمرملا لشي ىذلارهانه

 ندركعنم» تسنم لح دسز رغم قره ىوشم مكلرشوهرا
 منان لوقي هنا نال ىنء لاح ةثام نسوق طاربهف (ىنسعلا) يب ثندنكن اج حز ناج
 متم ىفاتلارطشلا ىف لاقا ذاسملو هع ]لال نم ىلو أ هللا نمة:لانالوارسسب رممعلا
 مارك الا نمهللادنع اهلام امن التسآ دعي ؟تلعولو حورلاب ةمجلا عملا نم جورلا

 محز اء شرهق نب دبو» ىما ملتي بال ىلإ يآ ماكنرا نمو ح ورلاب ةاحامملا نم تضل
 .و وكن م نسح-أ ىلاعت هئئارهثا :أ (ىنلا) كوع مارنيلاعلا برن ٠ نوكود
 لاذ لسيالاثب نرافتو اذا هتبانص نانانوم وكف طلأ امو نيد اعلا بر رسح ام نينوكسلا
 ىف كح و رتل ذياذا اذهان كنان مظعو ىمن اثيشنراقاذاهفطل ن- ااموهدا ملاذا

 # دارجديازف ناسندربسناج « دارهتردئارعشم ىاونطلو ىء لاقاذوارتيرن هبح
 حو رلا ملسنو هف اطلأ ىلا لصتل ءرهت نم ضر عئالذ هرهت ىف ةيفخم ىلا.عن فاطلا (ىتسعملا)
 ةيونممحو رفولأ نام هللا هضم هللا الهحو ررثت نم لكن ال حورلا ىف يزتىلاعن هلجالا

 ضرأ ب ر(ىنعلا) عب لاسعت تدومرذ كوج نكم دذرس و لال و ىناكدب نك اهر,
 ام دٌمَْل_.أر ىلعجا لب ىلاسعت هللا مأ نم ىغرعتالو لالشااو نظل ءوسىكرناو يظغب:
 ادباولانبدلافن قي دصلا لاقاذواو مدكىنبدارفالماعممت اذدو ىلاعتىاعت هللاكللاق
 رآ هلي ىونلم توما فه صرح اعابرافكسلا ةيراسل 4 برأ نيح
 هديعللاعتهقاةرهدشلتو (ىعلا) ّيدهداول ارت جو يندم ودهداولاعت



 نكن

 أل اعثنان ةديدعت.ا ردو ةيلابتارموةريثكت ايقرتىلاصنهللا هيطعي بدل !عاملأ اذا

 هيدارأوركسونعج قسم ىلعمت :ريثكل !ىلامتلاو ىل اهني ىلاعت نمولملا ىلا لغسلا نم ةوهدو

 ىأنوثلارسكب املا هنو تارهطمج او زأ ىأ تنجو تايلاعلا تانإلا ىفءانصلاو قوذلا

 ةلاثوس لرناو ظفينبازتلا نم قلخ ىذه مدكن اي لوغب هتك سلاوتوخغلا نم عون
 الكا موس دنميلايهذاوامدق كسار لمح انها كاهداذاةلالشلازىلامت
 | رظنتولا ةريثك امر :رفو تارهطم جاوز أو تابلاع تاجرد اج ديعلا ىطعب لاعت هديعل ىلانعتأ

 نمحو جابيدلا نم ظلغام (قربتسا نم اْناطب شرف ىلع) نمحرلا ةروس ل ىلاصن هولا
 اكيرمال ؟ىأبف) عسيطشلاودعافلاو افلا لان بيرق (ناد) اهرث (نيننملاىجو)

 قاطيوتلا طسلا طاس لم :دلاسخاروصلانيدلا مجلات نئالج ىبهتنا (نايذكسمتا
 ىوتشمايندلا فيت سيلا لضذلارؤنن ماهر هاوطو فطالا قربت ان

 ةلاذمالكملا صاح( ىنملا) ( عيب و نهر درك عراب نمو عيم عيهار نس رمان ىراي
 هلبوأت ىلعالو هحوعتى هردن الو اقيعضالو اريح هى الانأ تقو لكو ادبأ ىلا مالا

 نآدينشب همه ناو ىم ىلاعتءيمأ كلرثىلءصوصخلا اذه ىف هللا ىنب دكنتالذ

 بارتلاو ضرالا لن ئاصنلا هذه عب( ىنملإ )خي خب يشوكر د شد 5

 !ةريدممل ا ىنممامجأر ثكىتلا ةيهجلا قازلا خو نودلار سكسي هيزنلا
 موب اهنذأ ىف تراس بسلا نيظلاثلاة نم نكمل مالسلا هيلع ريئارزع
 دشدنبش وكر دمر دهن دنب شوكرد بدي ظفلنإ ىلع مالت مِلاَمبلع ليثارزع حئادن لوبقو
 ىلءردقترلاهنذأ ىف ب ئبسلااهط نكمل هنمهتعمتو ضرألا ليئارزع .هنولو لوغي هنأك |

 مس مهمدحاو ال ليئارزعانديس لاق اذا ضرالا نم نيقولفملا سا.ةلارثك ] لاو هاكهئئازا

 ىدذر هسففىوا دو ّباهو لهتباو ع رضتو نظلاءاسا ىلا هذ هتلا ىمأ نم ضرعت الود -ور

 ءدهسو ءالوثس لا نارك ؤزازابإط ىوم روذعمرومألاو رومأمليئارزء نأ
 ناركسلا لْسمر عون مردقلا ريما ضرالا كانتدعب (ىملا) #« تسموح شدركى مه

 ناجورسرم »ناز نيزدوتربخر ف تفك ىوتنم ليئارزمان ذبل ندعو تءرضن
 ىرضتالاهللاقاهمرضتر اركست ل يئارزم ندب «ىأرالف (ىنعلا) مي نامشو ندر مهتم
 | رشم الاال هنم كل لس الهنا ىلع او ىةقوركمفلا اذه نم ىغرفاو يوت لب ىدشع
 اذ ف لجالابأص رصملا اذعىف "ىلع ىدقعت/ ناو دبعلل مالظن كيرامو لاقىلاعتهتانالا

 محرم اشنا ديزج هركد ءالنكمو شي دنم هالوو ىمااصشو انهي فحورو ىسأر عضآرمالا
 تنكداىني رغلالناكملاونركس !ناطللالا ىرضتتالو ىركتشتا/(ىنلا] مب ركدادا
 | ىم ةلادعلا لمان يحرلاناطللا كلاذهرمغإ ال هك ةعرضتم وك بالو ةعرضتمضرأ اب



 (اهقل]

 قمردقأالءرمآدبهانأ(ىعملا) < دركدزكتارحيزكوا سما و درك رت عر ابن امرف 8
 ةفل اخ هردتأ اللوخي هنأك هرهظ أو ار ابغرصل ا نم انوراث أىلاعتهىمأ ىلاهتءسمأكرت

 مخ مهدوخ نآجزا موشن ورءو م الخ نازازج ف ىءلوس ءيلعل احن انالءرمأ

 لبنا روس الجو راشيأ مالا لاذوغسأراودعلاونذالاكلن(ىنلا) يي رشو
 ذأ لوغب هناكءريغ نمهلبذ| الو ىاعت هتمرشلاو عفنلاو رششلاو ريقلا لبثأ لب رشلاو يللا
 قرمأ تالي سأرلاو نيعلاو نذالاب ىلاعت» سمالءبطمانأو هايم 'ىنيعو* افصدربغ ىمأ نع

 داشنأو «سصنأو عمسأ لي ىسورئدامتنأ الورسب | الو معسأ الو فانشأ الو امهشينآ ورضي

 ن ءزاارموا « تسركواربف تفك اء شوك 8 ىوتم لاثاذهلو لاعت» مال
 غم الكن م ىنذأ نأ ب الرا دممل اا. مبىلاعت ليما نام (ىنعلا) «تسيرتناج

 اوزا نابل كمارو لمعدل اح وزومحل لأ لامتاك زما اسر
 كات كءثنأح ورلانان(ىنعلا) 6 تاكباروا دهدناج نارازه دصو نايزرا دمايندمآ

 هكناج إو ىم ضوع الب ىأ باكي ارحوريفول ةئام ىطعي ىلاهث هللاوهو ح ورلا نم تأ وهو
 اهراتخأ ىتح نوكنتامحور هرلا(ىنعلا] جب ماكوزمزوس هكدوبدك كيكه رب ,زكشكدشاب

 | رمسكي ملكللا قرحأ هل>الان | ىتح دي ةربلا هناحاضعب نماجنال مي ركلاىف#

 ىوذنم ىمحو مكم و مسهربغ نمأناو نضا
 ءامسىنذأ (ىنعلا) هينا نس نوسحهو أب

 بع برشلاناكو و ناَتْلآَرَثَع و ريكسحابل ان
 ل [ليئارزعانديسنا |ذنرباندانأت رثؤااو براضااوههقا ةغيقملا ف نكلو نانالرهاظلا

 هلرسببالىوسلا نم نيإلاذاهنالتاناضالا طاقساديحوتل ا مهلوق ىنعم ا ذهو ىلاعت ملا
 تسينل ةوسعهوا تهب دمي "و زاارتهكق ولم هكسن ناس لرشلا نم صالألا

 هكليدنكل هجزا ةرهاظ دنكع وحرتنلآب ركاوشا دنكعوجرزع هكدوبتآفراع

 نولخلاب نم«؟تسلاسنيدنح كتفك ب زعلا هرسمفا س دق ديراب هكن

 9 ابملاخم ناشيااريز ووتش ناشي
 3| دولارا دسملا لاةفورعم تساُنم هكن انج دش ابنا دسم لقا عّتسم تافنثلا
 ةلآلاكو م ةقيشملا ىف :نحشو ل1 قولخم نس كل ل هراذا تاس اذه جيدي نئرظنا دولا

 ناولعب ىنعي ىل امت هللا ىلا عمجراو قواخلا نم غرف !لحنأ اذه لثم ىفلوغي ىذا اوه فرابعلا#
 |رعاظل ارابتءابةنآلا ىلافراعلا عمجر ناو قواحما نم هلعبالو ىلا عئهنلا نم لعسضلا اذسه



 (اناطلا

 | ذثملاةحور قا سدن ديزيوبأ ذك ةطصمر أ ةمكح لجالع مجري له لمحلا

 موعم ماك أ ىف نونظي قلل نكمل قراخم نام الكوجسأ لو ولف مما كنا:

 اب ىسو خف ساشلاولجوزمرب آلا بحل اخلا نور بالم نال م
 | قيما توسأل ةقيةهلا ىف ممرداصا او ةيدوالاو لابحلا نم سكعتملا ادسلاك ىلاعت

 ثقاليالفراعلا لقاعلا وربك الا بط املا ءمب اهعماكمنأ تملكتاذاو مهدوجولابجو ةيدو | نما

 ىذلالاعلا الاقامة باطشلوب انسب دما نالبلاهبوشبلوادسااسغنل

 فورعللا لثما ذكري" الا بط اهلا ىلا تغ وادصلاةءاع

 لدول راد لا اقوه و
 هناقح 9 ىو لاق !ذهلو نات دفا نم صحي ىنملصح ام
 1 نم نياكة حر اوةمحرلا بلطن الإ !(ىمملا) وا تسدرد دوب ناك

 .اطلساا

0 
 زمر ضال يايزم ديوي اكسس د ؤ نان ىذا لا

 هلع[ همف أ ام لك ىناتىلاصت هثماجلملا لب ىنم ةمحرملا باطن اله سورا هش

 .ديآريساوك و ىنكهالتوج غيتونانسايإو مل ؟هتردأ :
 اريسأ ىفأ!ههنمدحاو لكنأ عم فيمكو نانلا عضقن ئيث (ىدلا) «ىنس
 » ممم نموت سرز [تءنس» راوط ئءامهل عارشتتالو ع رشتخافيع دو ىلاعلا ىلا
 ليلللا مهاربا ىأر زاك ةعتملا ىف ناطاسل الآ ذالتت يملي موشن, (نم مدزاسوكَى لآ

 هتف اذعىلءر دةيالرز كد #ب ناك كي ضاأ نصب اك نجلا بالا تذح ناكهنغ مال ١# هيلع

 هل خ دمال تسلا ناك ىتسي هفلاأ الدار أ اكتوك أو ىلا.«”هسمال اهيطم نوك أنآ انك
 نمهحوبةردُهلاو فرسصتل ىف ىل ل خ دمالاتأ !ذك ةردفلاو فرسعتلا ولا

 انسسلاك ائيش مولع لاح موفباذسه دارأ اذا ىلاصتهشان

 ةكلاالم نم امنا عمحاورالا ضيق ىلءليئارزعو دوم عوغ ىلع ليثاربج لاحأ «ةرمغوأ 0
 ليثارزم نال نع لاا ماوه دايع ىف دوفرصت,ذةمحرلا ةكسئالم.ء ابلو ألعب ذك ةيحرلا

 ىتلمج نار (يدملا) .دئكرضخ ا رو ه مورغا-دئكرغاساسمرك 9 ىم
 لصيارهخ نوك [ارصخ ىلعج ناو ءافو قوذ سانلا ىلا ىنملصب اح دةنوك ١ ادن هللا
 (يدلا) م مهدي اتدنكشن ١ 1 ًارمرو « مهد دلك هشجا ارمزك يمل اله سانا ىلا ين

 قرح ةرارح مهظ ع أ ران ىلمج ناو عمال ب مهل ساواريثك ام قلما ىطع !ءام نيه ىناهبناو

 (ينعملا) مموج نترددنك رانا صروم مهد نرخ دثكنا رابارهرك وو ىو خيط أوان
 ىلع طنأ كالهلل امه يتلعس ناو اريك اناغتنأو اردس ىلعا ةجحرا اراطمىلعج تاو

 ىرابارصرو و ْمكفار ,هزدنكىرامأ 5 سرك م هيلعتيطفام ىلا كلالملاب لساو ملا

 دك



 كلا 0067

 اعيد ينلعج ناوامس سانلا ىلع ىرأ ةيس ينام ناو .(ىنعملا) مي تكتم ددخ دناكسح
 | ضرالازجابو ضرأ ايىل ةردق النوك | ىلعصاك لما اوة بح نراومدسخأ انيعدو
 ىأ قيما بناكلاىيسانيبانأو (ىنعملا) جي نيينيب تعاطف سردّتسن ه. نيعبسا نايمرد مكسلكر ج نمط ىوشم عضرخي هيفا انا لكعوقسى-هادبأ ىلاصت هتذل اضف ىلع
 ةراتادرتمواي ذب ذم نيد نيب ل اكمتع اط فص تسلاانأو لاك مث داراو هنر دق ىعب صا ندا
 ىنب بولقنا لو هيلع هقاىس هوت ىرذ ىسع هتيصعمبناجدذراةراقو.تءاط بناج ل يمأ
 ىلا عت هقاىصع!الوت سماك ل هفا 9 ن مدا

 (ىنملا) هب نوكلاخ نازدوبريؤك كب .

 قيتعلا بارتلا سم ضبة لاا فو ءاهديقو مالكلا لب ضرالا ليئار زب
 ءاكبلابنيلوغشمع زغلا ةلاع مس ءلعصو بارتلا يمني فوتما نمح ورلا ضي غباك

 ,ادك ازا دوبر ردهنارحاسإل ىونتم ثاربي دثلا ضعب يفولاعبالاوع رمضتلاو
 ءو ةفارظلابةشضبقضرالا نم ضبو (ىعملا) يدادوض ف نوح نضع لوغشم
 ةعنللو ةؤقلا ل جال كرا دتنالكمجسغنأ نوني نيالا بلك ه اهلغشو ةرصسلاكه مالك

 (ىنعملا) يار اب تازي ركنك ب تكمبا7اه ار ىارو تبرثقحاندزبإو ئوتم اجالعو
 نيعدم حاو رأ بهذتاك الج ليا ىلإ ةىأرالىذلا بارتل !ليئار زمان ديس بهؤلو
 اريج مهوب بتكسحملا نم يبا اهل !لاقطألا بهذيأكو ىلاعتهئنا ةرضح ىلا ىأرلا
 مم كتاقلخ نادالسجاررك ه عشور جيك ادب تفك زف ىوتم مسلجرأبارهتو
 ىونثم مهح او رأ ضقت دالح قتال الو كلج يذلا ىلع قصت قلاسللا لاق (ىنملا)

 ليئارزم لاق (ىنعملا] يقلل مردار واخ مرا .«.قلخ دربك متعمد براي تفك
 وثم ةلمهملان الا تش ىلا توللا عبجو ىف قلما ن مرصع املاو دع فول قالا براي
 قبلي له ىتسابو (دملا) ب ىنكور نمندو ضو غيم ماك ه ىسدنوادخ ىراداو روتولا
 بتزا م تانيعمراديدبايسات ذك و ىونم ىئانل ولا دمو اضوغبم ىلعمت نأ
 ةريثك ايايسأ انوع ىرأرروطا ليئار زعان دي اهلا لاق (ىنملا) يي نانسو ءاسرسو يناوفو

 ف
 تال نم ريغ نمو نانا نمو ضا مالا عاوبأ نب .اسرمسلاو يناولاو ىتللا نم
 0( ب رتمسىاوبسو امض مرد« رن :ةمادركبك قي ىمبرحلا

 قوتنا ىلع ةيئاحو رو ةيناهمج ب ايسأو ضا ىهأ فاعض أ ثالثب نمو كنم مهرظن ثفلاو
 | مهلرهطا ىأىتلاو فعضاا ىنءجىناتتارطكلارخآ قو باطللا

 تنك ظىوتثم اهم مهك الهو متوما واعد تح ل نءاهبتولغت شيث
 براي ليئار ز ءانديسلاف (ىنعلا) عزب عوار دباراجبسكو زبن ا
 0 ا ا تت

 سداح ىونم قن



 بيلا به
 لاحلا ك<زاديحوتةمرسو» ىم م«اًكتوأعم بدسن!دبأ باب 3

 نمارجنو لاما لاكن مءودحو ىناذفا ديحوتل اكو (ىنمملا) 6 لالتعاو تلعزهتسر

 نم اوربع ىهلالا ل شغل لسكر نمو 45 مهمل ارب نيعأ نوكسصول ينعي لاالتءالاو لعل

 |جتلوفو بتردنا ركشنو ىم نامت هللا ىوسامةب و رنماوجنو للعلاو ب ايسسالا ةببرم

 توتفتل الر تررطنيال لدابع صاوخو (ىنلا) م«لدبارامبسنيادئههنءار ه لسو
 ١بابسالاهذولاشب رط نوطمنالو لسلا“ادو ميو لاو ىهلحا ىلا ىأ ىبلا ىف

 'ارام:منيزالب رههكتنازط ىم بابسالابنوديقتيالىأ مهحاورأو
 ان! ءاود ض ارمالا هذه نمدحاو لكاذأل (ينملا) م تساضتو لذ تآدريذينار دنوج

 نا نولعبف ىهلاءاضةلعشلا كاذنأبنونقواجالعالو ءاودب «لبقت ال ض ا سمالا كانتنا

 ةكاااورب :أامدر. دؤناليعربدحال دوران الو قأ مملح

 ناد ىئاوددرادض مره ىرتشم ىلاعت ناواكيقت ولطف ترملابءاضق كاذنا ارا

 لكل درو هالانبغي ءاعاءاود شرم لك(ىنعلأ) هد لم نيب
 ٍدصزاىدرم و درسفب ىدرماكدهاوخ ا د نوح قوم ورملادربلاءاودنااكءاودءاد

 ةثامن+ اضيأ ربل ننال ردمس نأ دب امته تاك (ىدلأ) .
 78 هن ام

 انا نمألو باوثالاب ناغح

 ابيب (ىسعلا) جدوش نيك
 ىو وتم «.الذيمرلالولاب اسركعم» افلا عوذ ممالال  نوكباضب أ عفناا ف

 باانركي دو (ىنءلا) م يك لوكباضىاهيسنيز و ريس لاردا بوم دوش

 بيم الني قولا امومحالا بايك ب اسال هذه نع لاردالا بوست ةرعص,لاريصبب

 بايسالان ءعفتااور رشلا لهب الورظنلا باسباغلار زامةرهاظأ باب سالا نع

 لوكنا ىلءاو و مبهم بيس ان «قييقبابسالا نما لعب ىجحالاامأو بدسلا نم|ولعت لب

 لوح نوجد دش عرق « دويزكا !نوحهديددناب ل صاؤ ىوالم يبيك ف موربك

 بيسلاو عرفلارورونأو لك ارمسبلا توكيال ببسملاو لسالا ىري (ىنسعلا) هدو

 ماوعلاو ىلاهن قأسا نمررمغلاو عشنلا عج نو ريصاوان اي بعد: لوح أل جرلا نوكبأسأ



 هكن [كدمآب اجو باد ماوعلل وكي و باج ص ارشلا نوكبالو باب سال نم
 ىر قخعمجر كا ىدس هونك ديابنوه ليئارزمؤنركر دباب ئبتو مخرو ضم بابساربوا
  نورصبمال نكسلو مكشم هبلا برفاوهو 4 ىئاسن ترو فر شارب كدوبو اسس نازا
 لع أبالءرظنىذلا اذ ليئارزعان ديلالئاىل اعتق ا نم باوملا يجي اس ىفاذ#ه

 ىرجوهو (موقلملا)ع زغلا تتوحو رلا(تغلباذا)ال وذ ىأ (الولذ]ةعتاولا ةروسف ىلا
 للاب (مكتمميلا برغأ نحشو) هلا (نورظنت د ثنبح) ثبلانيرضاحاب (مفاو) ماعطلا
 لالا مله شي رئادهأا الج ىسهتنا نول الأ ةري هباا نم (نورم همنال نكساو) |

 رهان ىف هللا ءذشك م_ظءرسا ذمونيالا مت لاتةرهاظلا بابسسالا نمل .ءارزه توك, ١

 ةمرغالانو هاش :الدورسصبتالنكسلوةرعاك ارا ارم موب لك هيلع نيام هنعاوضرهأ نآرذلا ||

 اوم ىذلا لاذ ة لسنا هو لع ليئار زول لات (ىنعلا) تنايمردناوادنب ارت م |
 «٠ ةدركتاوي هماعزا شيوخ هحرإا 9ك 4ع فايل طسولا ف كاريفيكدس ل مالا لاع
 مهافتلا لجال ماوهل نم ك سفن ثيْطخ أوو .(ىلملا) مة درسها هديه شور شي

 د مالراصبإلانيروش ماذق باهت أاشيأ نابسالاو ىضارمالا ىلا |
 ىم قرصت ةطساولاو باسط ار ذللك تنآف تيمملاو ىدحلانأثنك اذان ثيم يسحأ ||

 *الؤهر (يندملا) ب لودرددشا تم ناشرظن نوح ه لجا دشارركمارناشباكناوؤب أ

 مهماقمنو روان اديزاسن ىلا نولعب ذيذا«اذملاو وااو اركسعس. لج الا مسهل نركي يذلا
 اهتلود ىفالو ايناهلالود ىف نوركسِالى تاركساهأو در أ. ذدلا ف مهرظأ نركب ف بك 2:

 ةلمهملا لادلا تغب لو دلاوءافسصلار قوذلا ىلا نولساو منا مولعلابنوذذاننالو
 امزادورنوج ه نن كلم ناشباشييدوبتولنو ىواثم لاهفارس كلود
 نيام ابعس الرام مهماذقالو دبل !تومنوكيالمرجال(ىنعملا) منج
 | نموا أنس اين دما نالاهرو هقو ف ىأنمءلاىف نادنزلا اورثسبلا

 يلب تول اب نموؤلا مفيالا له ىلعف ةملااولخ تول ا ايذالا نم
 (ىعلا) معه عم تاوفربديركت سكه عيعب تامجزا|
 :دلاهذهتابث الوالسأو !دبأدحأ اهتاوذ ىلع كامهنالة كل او بيذمتاب||
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 لوفب لهوالنادئرلا ىلا بونملا بلقر رضني له !دبأ تا دنزلا نكر و ج ريرسك اذا ةودلا |
 « تسر شح اامناجو ناو ران « تسكشار مره كلنسنبا غب رد ىاكوو ىونشم

 نمجانلانااكمف سيما نمانيلقو ادحورتخ ىتحهرسك رلارطااذه فيحاب (ينعملا)
 ىريالورصض:ء النام الاب توملا نم لحر نما ذكت اماكلا هذه | هوغتبالتا زا سدح

 ئن "كالليثار زعل لوي له ةثملارو سقت غلب اذااينالانا دْيزف سورحلا يفي ملأ
 دوبىسهارنا زجر « فيطاثل نس كو بوت ماشر نال ىوشم لوغيالوفدبجريرسكت
 جربلا ناك ن ادنزلا ج ربىف فيطالارعا كاذو نسما ماخرلا كاذ (ىنعلا) «فياأو
 |ردواتسد ٠ تريلا دنز انشتسكش نوحاط ىم !ناؤمواني صواغبل أو اذيطاو ايم

 سوبخ ا اخ ىتسىفاديزلا ج رب رسسك يش ىال قاكرالا (يملا) «تكس

 ىبخلارسكسلاهنادجوي ىنادنرلا ىنعي عمي ةصلااذ_-همرج ىف ينرالا دب طق اني
 | عيهز» ىوتثم هتاضل ابيس ناكل هغلا اذهنال هديعطغ؛لوبالعأ اذكلوةيالنا دنزلا ن

 سوبحلا لوقيالادب أ (يللا) هك رادب, راس دحزكى كز حج « راشثذ نبا دبوكت ىفا دز

 نادتزلاو سيلا نءهاونأ ىذملا لا : دئانإلوئزلا راشناا مالكلا اهنا ديزلا ف

 نم صال ملا هلرسيب ىذلل نا دنزلار سسك م نوم يطب هوبل هيل بل هل ,١ تعش ىلإ
 همالخع ظفي باقعلا نمتوملا دعب جاتا اآكلدَمْلآىلا هإمهذي ىذا ظفيالو نا دنزلا

 | ضانرملاتانانالا نمه تا دربرسب الب ة-علا قدرك دعب عقب ىذلاواينالاشا يزن م
 قسافلاوروبلسأو رو رسااو ح رذلا ىلا ةزثنتل اق ضب آنالأ 4 ىو هل او س نال فلاسخلا
 لا نع عسجر يو هلا ىلا بو. ىلا باغتعلاو باذعلا ىلا لصب ابنا ىف ك مهما

 ب الراو مار د ةشل-! ىلا توملا ده ل سواذان توملا لبق هنت ص دها شي ىتحقدصااو

 'ىرسنارامور هز دابمزا هدر ثكار ىمكدشاب كم ثإو ىم هدوجونا دز بارخ
 نم اون اذا روشح البال أتم ىا اخت نوككسمي ىتءملاءلاو توملا نم لحر ىذا (ىنءلا)
 لسوواسههتراين دل ةءآشوة رام نماصشا ذا لسا سلا ينعي ركسلا بناجسملا ةيحلا مع 5
 نابئالاو باهذالا عج ىف :.ىتمةتملاراعأو راغأىلا
 5 اب ىفلدربايدرب هنت ىافوغزا «:ثكدر حم اجل ىم ىف |عارمصملا ىلا ةفورصم
 نانددبلالرالببلقلا حانت راطوندبلا ةفرغتو*اغوغنمتدر حولا (ىنعلا)
 قوذلا ىلاتلسوو ىفامورلا«اذغلاب تعتثو ضاررلا ىلا ثراه مسلما نمتدعباذا حورلا
 شرعلابةقلقمز يدانق اىلزمش خرط فوجرف م-م>اورأ نادر وهنالاهمامتم لا ىفأت ٌثىقارلا
 مسجلا نماوجو رخل بةتناكنا لي دانغلا ك[:ىلاىوأتمت تءاشثيحةسجلا ف جرغتتا
 يم ناتسكرابارض دش و دبسخ هنأ ردئاكم ا هنزوج مهو ىوشم ىلاعت هتلر ةسن



 بل
 ىونثم ءافصواةوذ أ ارذواركلهفأ ضايرلا زهق ىتح ىعمج ىلا ىرهذمال اخي لوقي و(يىنعلا) ب رفق ركن : ن :
 هناضرفول (ىنهملا) مي باوصلاب لءأ هاو سماو ٠ بام عام دنا دزيشديوك »
 عي ف باوصلابلعأ هاو تدبلا ماه ىلاد عن عمجرثال كو اعدبيحت اقلام كلوي
 لو هنوكب ف يكمانملا اذه لئارظنانددبلا ىلا عوجرلا م دعىلاقاتشي فيك كلر ومأ

 ةيؤرالب انسح نوكيفيك اماتماذكرظتأ (ىعلا)_ ديدات لع و دوب
 ةيؤر ل ءردقتالالاوتادهاجلاوتاشايرلاة ةرثكمالا نوكمالا ذهو ةدجلا ىلا بهذي توم
 لهو (ىنعلا) م هايرعقرد كل ساينتر» هأبةئارب دهروخ ترمسحوا عيه وو ىم امانمتلاسلا
 ىنميالن | ديزلارعق ف ريخزلاب د. ةءوه ىذلا ندبل ا ىلمو ةظيلا ىلم قارلا لاذ ادبأرستب
 ىل! لسور افيطلامانم اذكسس أر اذا لالغالاو لسال لا دممو نا دزلار ع ىف وه ىذملا
 الو تغب الو رسسقيبال من نا نزلا رعق ىف أنف هس وءايتناللا ىلءريسحت له هانقللام
 نأى ريال ةنلسا ءافصو قاوذأ ىلا كو نول عابأ نمو تول نماسجخ نم لاسا ذك أني
 -ةرورخ [ى زم ل ىم راكذالل ماهفتحالاو:تقبفان ا دنزف عقب نأ ىشريالو اينالا ىلا مجري
 ا1يمالارخ انموثمتنكنا لفاف ايف( ينعملا] يوت ونام آرازك . مزرقسردا
 داهللا نعم ةلمهملا ءارلادي دة مزرلا فصلا لاعت نه مالا دمكن م ٌءْرمِهْلاَدَع
 يتعب ربك الادا وا ىلا رغسالاد اهلا نمانعجر ىو ىل“ 1مم ريك الاداهلسا ىأ
 ملام ل ىأءامسلا ىله كلراص هنالاوتومتنأ ليقاوتومرسل لصنلة دءاسمناو ةسضاي رلا ىف عسا
 قب رطل ءأ دفا نكرمالا كاكاذا (ىنملا) م مالغىابار شي ىمتو سد و مايق نك الابءار ديماربإلبئم بارش سلم ميما ىازلا توكسوة..رعلاءابلا حم مب حاورالا
 اك ن كول عل لاه ىل الوصول تدر آنا ىنعي عمل تم مالغاب باردا ماَدق امتاتنكولعلا
 رم .٠ باطزازوس ىمهوراب ىلشا» ىوثم تادهاجلار تاضايرلا ىف ماودلا لع
 لس ليللا فج بلطا ب او ءكسأ مدل (ىنسعملا) م« بش لج ءدبربرس عمت
 اةروسف ىلا لا ةزوسا ذكر لدن ةدحرل ابنا لع أر عطت ممم

 ناربخ ىف ريعشلا ن ملاح (نيذخآ ) اهفئىرحت (نويعو) نيناس (تاثج
 (نينسع) نما مهلوخ دىأ (تاذ لبق اولكما) باوثلا نم (مجب ب) مهاطعأ (ما

 فرم البلو ناكربخ وعم (نوعمبامليالا نم المل اولكر بن دلاب



 نقلا

 باإط قرتم لاثاذهلو نلالج ىهتنا اريثكتول هب وللي للا نمره مزيف نوماس ىأ
 ىادلتمُت طب را(ىنءلا) م بات نركفاعتناوخ ىو و ارئزاو ماعم زا دنبورخ

 ىونعمل قاف !ماعطلا بئأج ىلال هاو امو تسصرتا أ بارجلا نمو ماعطلا نمكلخ

 قوذ كلر سل هللا ىلا الوللاو ريسلا ىف امماسر اهلا اراء ليللا ىف نكى أ ىنامورلا

 مدس رجناسقرنامآىاوهرد و ديمارادىنام“ بم دبءدإ ىواثم قانورا

 ىعي نان ةرفاسغ مااكنكءاه.لاءاود قوالمأءاهملا ىلع كهاانتوانقو (ينلا)

 ارم صار اك ناسةرىهلالا باشملاو ىوتمما"اهسلاءاوهف نكيوااو دسحلادسب
 ىقز رش آو بآ ه تديكىتاسه-آزاءدبمدإو ىو: ابصلا منن م فامةملا

 ىل_عكيتأي أك ةز ريف ديزيورانو ءاهسلانمكينأب انفو انقو (ىدعلا تدازفا

 اياك ةونلاكقاز رأ ف يزتفامور نو ثراتو قامو رءام ىلا "اهدا نم ماوقلا
 ىلاعت هللا لات ةينامسلا قازرالاو تو تيننق سدا ةرارحو رطلاءاماينلاءاعسنءا
 بآل انم(نودءوتامو) قزروه ىذلاثابنا اهذع بيل ارطملا ىأ( مكسر اعلا ىفو'

 ىو ىرنمماقز رااثهدارأو نيلالج ىهتا"اهدلا ىف كلذ بوتكم ىأ باقعلاو باولاو
 دمام ذأ ناو (ىئملا] «باطردركتو زيتا زكتم بدون درباهتآ اترك

 اولاق مجال كابل ىاراظاو كفء ضو الزم كرت تاليف ال" ىواعلا قزرلا ىلا دوملاو

 بااطرمتكناز ه تءادخناكو كر نردبلطت نيو ثم دحو د جو ائيْش بل نم

 اذان هيناجنمىأ ىلاعتهةهر و هندمب إف بلطلا ا ديتال :(علا) ه« تدارس قواطع

 ىلاعو بولاطم قئال بل ال لكتالثاب ولطل كلو ًابلَظ ءوسمملاقاز رالابنامل الاطمأ
 تلدان « دوت نوزفا بلم نبان نكدهج ف ىونثم ىاعن ملا
 عساو دهج ابولطا ا لوصح بللطلا نم ل هح اذان (ىعلا) »

 ماودلا ىلعىميندبلا اهرب نم كيل بهذ

 ,يركنوت 6 نالفىانيكسءدممديوكق لخ 8 ىم لا ذهاووضنو نا هةنالو

 الناب نولومي كة داعسو ناو دن ءنولف أها !قاملا ايدل تلح راذات(ىنعملا) «تالناغ

 هللافطلب ورحانأ اي. <كاامناسابموللوغتتؤولا كاذف ثيثأ انيكسمالجراذه نع
 ىنا) لاتانراخلا بيبستا لاذو ىلا نم مكسلربخ ال نولفاغ

 لير( 1لخدا) هتومدنم 4(لبق .امءوجرو



 »و (ىيرت تيل لات) حورلا
 'نمنتك » ىو اهمبح|ماناهتاوهشو
 8 .<بارغلا ىلانوف دمو امم تلم نادبأ لمس ىف دب ناسولو نكسحلا (يغلا) همتسا

 توقفنا نامثلا تالا ةةيفملارايتءاب نك. انا نادبأ نع لزم !الودل قوذ

 :ود نابل ىوتمم ءامسلاو قوذفاو ةرغغلاو ةحرلا ىلا هلودو نا

 ىف تاكوماناسل بل لاو حورلا (ىعللا) هيدوبنيكرستاردنترا تسع

 اذاتديلا نالنيقرسلا اذ ىف ندرلا نانا ادوجومنوكي مغ ”ىأءافصااو نيرسنأ اودرولا

 اهم ايح يب ذا ؤ ن .ل١ ىف ناكناو ضرالا تت ناك

 !الحورارايتعالا نالررشال
 نانسي قتلا( اذ 00 .”ىأةماتلاع ولا (يىنعلا) «نانركرداب

 تالئدبلاب الدان م تدعي اذا حورلا نالهثمحو ,رالرم+ ال, زاا وأدب ,ولا

 اهدا بح اس ناكنا ح ورلا عمدسللءاغملاو باذعلاوأ 'اغصلاو وذل

 ةسراملاوة بالا حورلا نان هيئامأو تواادع 'هلبخ الرمعلا ىف «تيلمع دن ايحاددعب

 ةلب رمل وأ درولا نات ىف اهندبنوكي را ًاينالاىف ةخارتسالات

 برضأحورلا(ىنلا) يولع ىرأ : ه] نركب آت اهحردناج ةزمإل ىوثم
 قو ذنولعب ىوذة:انو تن 1! توصو رم توألا ف ىفايصأ ١ ىول ءلاملاعلا ىأ نوكبآرلاع ىف

 نال عنده ارغ كت 1316 دبل [قنأج تب زدهار اوخنر و ىم قاودو

 دهارخترك 8 ىم كالفن ا ىلع
 اريغيذلحو ربلطنإ نارسلاا نه نم4 ربخ الن مايو (ىنلا] « تسب عزو د كقزر

 نز رنرك | ىهر ةبثلا ازا رس كك نتسو رزىنسعمب ت ب زناىلع ةايحلاندبلا

 كانهاهتزر "ا.هسلا ىلا ترعود ىلا نم تدعناذأحورلا ىنعي مكننر» اهلاقو

 ىاذه نوت :ممردنم*ايج أ لئاتاومأ .أ تبا ليس ىفاولذةن ءذلا نيهتلالو ىو ىلمارشا

 عنأمو ايد نيرعشو برج« .ءاغو نايبردوط ربك الاداهملا ىاهتازر أرك رك 0

 اى انيقي هلا نادبا بهما ىسعتمم 1.2 عوجلا كدومرف كتان هللاءاعطزاواندش

 نأ انه يديحرف نوفر ةوفو نيغسي وينمعط قر دنع

 هناك مذا ماعمل نع اعنام هنوكرا اين اولحو مصشم نيه“ ةيسسرا

 هيلع هللا ىلض لوسرلا لآق اذك ةبئاحورلا نمل بيصنالة بن احلا نموت الىذلا لوقي



 تيبأ سو هيلعمما ىلس هوقو وما ىف ىأ
 ليمسو اواتقن يذل نيسخالو ) تاردعل 1ةروسف ىلاعت وق

 ةذكلا ىف نرسترضخ روبط لصاوح ىف (مجبر دنم“ ايحأ) مه (لباتاومأ) هيد
 ارامثمنولك أي (نوتز ري) ثيدح ف هرراكت

 ةراشالاو ىسفنالا ف نيدفا مضرلاق نيلالج ىسهتنا

 1: زهاب جالا ىلا ريبسف قدملا فيس ممن اا تائب 1
 لاتامكسم ةامج رون مس ردم مسمولق ءاي-أ لب مسهبوذنتنامناو تاومأ مسجلا
 تافس مق سيؤك نم( نوفزري مم ردنع )ارو فانلعجو ءانيرحأذ انيسناكى مع
 ةيملالاةانعلا مهتيذجاجىأ وشف َفامهان امنيحرف) دوهشلا بارش مهفاس
 ر .رئزورنز ىهراو إل ىوشم ل اذا ذهاوءلوسولا لاه ىلا
 ا في ذهن متوجضنا (ىنعلا) يفي رمش
 سشتولل طر نار ازهرك ه»ىونشم فاعور تول .اهجملاو ةضايرلابتيعستا ىأ
 |ماعطلا ادهن متلك 1 (ىنعملا) 1 « فروخ
 راكي يملا اش بعل يل طر فولأ في رشا

 هك دن تيه دعم ب مرا دانك ردا, سدح دكت ع قامورلا ماعطلابان
 لش خلوا! كلر هالو عب .رلا سي لمت الاو ل [ةتوقكآو اصلا ماعطلا (ىنعملا)
 عنه البو بي ذهل دعملا يمر اجد : مها :دعملا عمر ادبل لعغي الو ىنام#لا ماعطلا

 | ح و رلا ةلساعمواملأ خور «اطعار يبقتلا ىهررخأ ناعم 4 جنه ظنا ناكو لوداسمالا
 |للخ الود اسف الوض مم ةدعملا ىلا هدم ل صنال ىنامحرلا ماعطلا لوغي هنآك كئ اطار <عو
 | هتسوكم كىروخرك ىو لاتزفامسلاماعطلا :ءاولوربغتالو فارخاالو ناس قتالو

 نماليلتشلك !نالرك :اايذ(ىنلا) غامد تفور ادرك بىروخرو هغازوج فام
 اكلفامدرقبلا ل ثماريثكت اك أ نا اوصو هللا اذه نمل تو با ارغلاك انهو ب قيتماهطلا

 ىو ىروخ مك قيم ءاشملا ببس.ةلاخلا نتةءاشكاوهو غو زا
 جيبقتنأ السلق تلك أ ناو (ىدملا) تم نئار مضت دش ىروخرب ه قدو كش ودب
 ةرثك م قيليال ةموكسملا بابرأ اولات بي! !ذذبو فرحتو فيعض قوتدضو ايو ةداعلا
 زدباريثكماعطل تلك[ ناو نرش تاسشاب يلا باررأريغل عوف نال عوام

 |« راوك شوخ توفو هللا ماهطزا الو ىع قامسجلا ماعطلا كح اذهو «لك الا ةرثك بم:

 |مضهملايناحورلاتوقلا بيس نموهللا ماعط نم (ىنعملا) راو وش تثكوجايردنأ :>ب



 ب لوي هناك ة شيخ لاك ابك ار نكرصلا اذه لثم ىلع
 لامجلاوهودوسفملاعتمتو لاكلا ىلا ل_ه:5 هللا ىفارئاس ةةيةملار ع ىلءابك ارنوكتف
 ىقنك (ىنعملا) « رظتئءارادختوقمديمد « رصموأابيكشزور ردشابإلل ىونثم
 ىم فامورلاءئاذغر هللاثوعلارأ ظنا افنفاسنن نكرارغصوارصمعيلعوارراص وصلا

 نافت للا لاذ (ىنعللا ي راظت رده دىئاراهده « رابدروراكبوخ ىادخناك
 رعلا قوالا*ابلا مشن را «نأ ىلع نمسح هراكو يلح

 ايل ىلا ناكر عوما نع ضرعنالثلاسايفاهرظتني نا هاناده

 من ةدهاجلا طراد أع وجلا نال هاو
 لاقو(ع جار فوما نم. متلو) ىلاعت هللا اق ةيغا ارهأ انس نوهوالولسلا

 ولو مج-فنأ ىلع نورئزلب و) لاقر عوج

 (ىعلا] لي ريدك ايهغيطظو دبا بسك « ريسد هدرا دن نانر اظن 3 ىم(ةساصخ مهبتاك

 للا هجايت--!مدعأ دعيدمب وأ ابك :.ولا نأب زيانارا ظننا لال ناعبشلا لحرلا

 تءانرد و راتكذب وك ى مه مدر .ءازنفإط ىوتتم عودينأ لبق نط عيشي هن الةنيطولا

 قرمامالاو ارنلانيأره لوقي اذكسح 4اووالىذفاو ( (ىنللا) وجو تسجردرظتت

 ماتو ىم شينفتلاربلطلا عمرظتنمةءاجلا
 ةلوكثأى أنأل ارظنمنوكنتالالا (ىملا) يروتداتتم
 11مل ةلاونإ بقرتلا د شأ ابفرتم نكن مذا ىنعي

 ريال رانا نوكبالو رااتتتالا اهلوصح بيس نال

 0 0 راولاتو هب ىزجأ نأ أوى عوملاىمدقا!ثي د1 فدر و

 سفنل اعئم ماوعلا مو تال هللا ىو ءاسمم هبلقالتىذللالا موصل !!ذاهرسيبالو كسلا

 راظتنالاردبى او ىونثم صوصخم ص اوألا موسو هيف:دئانالا ذهو ريغالءاعطأ نم

 | ماعم لح الراطتنالارا اطتنالا فأي (ىنعلا) «ب راود مم الابنار او ىاربزا ٠ راظتنالا

 0 رممو لاجرلاكة يل اهل !ءاسه.لا

 او لال لا ىلع ةةةشمعتملا
 صن مج رخافاسجالماعو انه
 :ةنمتاكو ايندلانيعسو ولح الرث نم
 :تيقاع نس كرهإى + ةيملالاتادراولاهننأ
 8 ىمةيونعمةلود ستر وهياعتءلرءاذغوانرتدجو ناعو> لك (ىنذلا)
 ان ةمولا بح اس فيشلا(يىنعل ا) يدي وآمش ناوخبحاص * دروخ مكى ثاوج

 تاردهلاونآ ه وشي دانإ



 مدل
 نسمح اوالعأ ماعظ هينأي ماعطا !بحاص هاك يالا ماعط هينأي و دحال ارا نوكي
 نسح أ هللا كليطعي ىف ام كلا ماعطلا نء ايت غة_م نوكستكن ال ىأ ل الا ماعطلا نع
 ب مكدبن لع « مما ىشب وردناوخ بح اساك زجل ىوتنم ايناحوراماعك ء:ءفطاأوا

 نأ ماعطتأبالا عكار اريضخ نك اذا ماعطل!بجاسناالا(ىنعملا) «ميرك قازرب
 اوسع' *ةرزآ ساو ىع قامت هللا ىلعو ىلاعت قا ف اثزس نأ لاناو كانا هدم
 ثار مق أةم هلا ىلاعإو دنساب (ىنلا) يه ذزونربر وخر واسعا ه دئسىا ىفوك
 ها رؤارلا ليما نالىوامسلا ماعطلا بلاط نكر ىفا اءملا ماعطلا نءغ رفا ىأ ل ملاكا

 ىلع تمواداذاكناناسر ون وأ كيلع عاطب سهما! تعامل اذا تس رسل سعشأ
 يلع تقرأ لاهنالاو عرشتل 0 ار نور ةغتإ مهراصمالابو ىو ىلع ليلا مايق

 سمار لتر تاثر غتسلا لاما لبحلاسأرشال (ىعلا)# رظةنماررصمديشروخ
 موالانمكسأرتعفراذا اذكمسأرب ىلءالؤأ هاه برش سهلا تعلط اذان رصملا

 ذه ىلءو ىدوتشلاوز
2 

 لاذ (ىنعلا) ين 7
 0 ,.ولا ىف توما

 ءاشىأ (ةايحصاستلا ف مكاو) 5

 الش هنا 0

 مص :تااذهأو هن
 رو ةةناىأ نوهت مكسلعا باسيل لالالوأ أب
 ادعم اود لال نوب



 ناهجئدبزربن« وجال ص ىدوبنراتفك ىيذآ ف ىوتشمهللاءاشنا مهغن فلتلا يلع
 !ايندلا ىواستالا ادبأ توم نكيملولو لاةنئاغلاالا ذو(

 .- ىوأسنالىأة تا اوهو ءأكن

 ,هنشارفا ب شوب ىدوىمرغ ظ ىو 2
 ا عيجاردم نركست ٍ ىف ايت فاشنال (ىنماا) يك

 هرب قر شي ل ىأ سردالءعشوو لمسءأر
 08 رمأر هلو ل ثوملا نكي لولو سردللا دعبالاد ال قأي ال بحلاو

 تولاةمتاذ سن ا هوغباتيانوبحأ انامل 0 رمل
 نءلذاغلا بط اماذنهلو هاحملاو بس ستملاو نمد

 (ينلا) موش .اكى اغدرو ثردار

 تمره ةلامةطس ضرأ ىف كر

 نم تاهذو:رخآلا لاو-أ نمت غر
 يع تسع تلو ب( قييقزسج أر يل لادا سالب دأو (لاستالرق
 مالا ىأر هسفن بذاكلا لقعلا (ىندملازة يرغ تدني المار كد ز « نيب سوكعم
 «٠ بذاكلاىلإكلكَعا ةيايضا )ع ايحتولا ىريدوبغملا زار اموكم

 اسيوكمءايأر ىأر تا لعيرلر عع
 ةوةرافوقنأ ل: .ةاوتوملسو هبا مادو

 7 !١لاق هللالو. .راب قوااامواولا ىقولا اثو مك انا سوعياءهقاىله
 : ل 1 ىري شهلا لع بح اصور نو ملا كاذناةىناثاارطثااىف لاتاذواو اين دلا لهأ
 ةئوعلابلط ىلع رشم نيرسداساخا مز فرشتالال شامالا لمع عسبتتنأ كامافا ل
 اسهم دخردتسه كدتانغآ ه ارزيجر هوت ىاغبادخ ىاؤو ىو الئاقىلا- ان“

 لوخ بجوم ىلع هاناانرأ اذكأ بق عقوأم لك ةءدالا تدب ىه ينال حبلا (ينملا)
 لطابلاةرأو.ءاذ الانين راو اة نإ اانرأ موالا هزءأل العم ءهللاىفس لوسرلا
 «الممز تريسحرب تسند دم عيهلب ىواشم ىهاكءايشالا[دأ ممل !انقرراواللاب
 لب تول! لج الادب رضي التام ىذف!ثيما (ينلا)  ؛اردوب مك شكت سألك تفوت

 فازرالاو :-بهلالا مكمطلاو ةيئدالا فراعملا,قلعتملا لاغلا دازلا كاذ ىلع
 ةروسف لافتهلالات ةرممحلا نيم ىف قير غ ,ةالس [هلل_عالئذلاامأو ريغالطونهملا



 لمست انمرانانمفمو رسب انبر مرد مهسُو راوسك ام نومرح اذا ىزنولو ةدحلا

 مداشكش يعوتلودنايمرد ه داتقوا اره ىهاجزا هنروإط ىوثمنوتةومانا اهاس
 لالدلاو ةفودملا طسويف هثم طئوابن لاش: نء4اةرادعب اك ىذأ!ثدملا لاذ ناالإ(يىئعملا)

 راسعزالا ريكس ٠ رص ىف لخدو ىبضأ ايلا ءازعلا ناكمو ةيبصالا لزتم نما ةنأك

 انههدارأو لامملادرعقل ع خانملانالاوقناك ىثل اايندملا خانا(دارأور راجالاو

 لبهتوم ىنعرسقيال ابناملا نمل _هظراىذفا لوي هنآك ابندلا نع هنىنكح ور ىذ لكن اك

 أ ىماخ داب « غور دناوباهنق دسدعشمإو ىوتثمهتداعس بسوه ىلا همة لفهرس
 ةرورخكى ىلاعث هللا لاقبذكناوياالؤ دص دعم“ ارعصا كانو (ىنعملا) ب غو درت ئتسمهن

 ينلاودع اقم رو سنملا هيديرأو شأن الوميفوغلال ع سلم (قدص دعم ىف) رمقلا
 نلالج ىهتا اينما سل امم ف الخ مئأتلاوؤقلا نمةلاستانللا نم سامع ما
 لو ضيم ىأ غود نمركسال بنو ر كجم !رغأ هنميرشب صاخ بارسش لانها
 هبارشبانالاوه( س'اكب) م لكىل* (مهلعفاطو) تاغاسلا رو سىف ىلاهتدشا لات ضماح

 (:3) نيالا نم اشاد شأ (ءاضس )ابل اراناك ضرالاةحو نلق ىرصر مخ نم (نعم نم)
 لك لوب هاك االج ونا برشا 0 3

 نموهسيل لاخ هئمقأب الو لمع لاو زمي

 قرمىذلا_(ىعلا) م هدكشت [لكو بآن يزهتسي را :قح شسيلجو قدس د عمل

 | ةرخآلا ىف هناكمناك اس4 أسالمع |.:دلا ف لمت نم ىأ ىلاعن أساء ل نوكيق دس دهم
 يتلا ةويندلالاوحالا ىأ ثلا ءالهنيطو هام نما ضو زعل ابر «_بلحو قدس ادعم

 ىونثم بئاصااو نمل اومالآلا ل مى هئاااين فا ىنعي و راثلا لهم ىأ دك شن ؟ىه
 قال ممتن او (ىنعللا) 6 ريم نادم تسدنام مدودتلب « يتمالك دن

 لرمم نمنآلا قب انسسحو اريثم شيعت ناو سوءلاو ىوملا ىف ٌلرمع تةرسوتانزلا اذه
 ةحرترخآلا ىلا نترتك ت وة نأ لب لاجرلاك تمواحلاس المع لمع او عسانا سنو أس منن

 (ىنللا) يزيم هك ارنتىيرهدنآ ما و زيق-ر زور دكدمآث يدحردإلل ىوتمةةسح
 تعمسادات مقندب لكل مأ ىلامت هللا نميقأي ةمايغلا موبنافي رشلا ٌتيدسحلا ف ىفأ



 (افقفا :
 نمجرباهنإو لاترمالا اذه ريشتاو تورظن ماي مهاذات مكيمأ ةبلاببلا نادبالا
 لاقىاعت ال طخورغك هللا حرم لمالا عطتنال مب اوف اس لبق عتلا ىطعمتللا حرا
 مهفلاقهو زننماو-_في(اوطتقامدع نم) رطلا (ترغلالزني ىذلاوهو) ىروثلا ةروس فل
 تاعاسو ةريخأا نع دوب وهسنأس مث ف كو «ذروةسردكتوهنقو نسغب زأ اذ انيدلا
 ارظءدرعدر اطمأ ءرسس ىلع لزنيف هستحرر ظني ق كار ظا ام رتمدهع يول

 نوكت ب ةزودم ةيصعم بروابرق ثرويدع» هرو لو لاتاذنولو ينج درو هسنأ ده اشم ن
 لّدبب هلهأ امغنلا ريشي نم فأن ةداعس برو للاجبالاو عر شنلاوةيوتللا

 رأوا
 ,لاغزرس ىرارذ ىاديزاربمك لاينا هزيزاتسمماروس 1

 اوفر ا ىرارذا الئاق مال سلا هيلع ليقارمسال فيظنلا ىلاعتهثآن ممر وصلا شن (ىنعلا)
 م تايرذفاو ىرارذفا عمماوهفو لرلا ير ذو حامسلا ىف لاق بارغلا نم مكسؤر
 لكقابوسلا عمت دعب (ىنعلا) يدب ديكشوهعيستقو رمخ» ه نديردأ ل رهناج

 قأباكم_همانمنماو.اناذا قاقلا ىندين دبل اىلا لقص لك
 ىوتثم !نادبأ ىف لخدتر حاورالا فات يوصلا غيت دن «ك

 حورلا(ىنعلا) مب زرتكنوح دياركوؤخن بازخر» « زو رشقو دس|:ئاردوخ نثدابإل
 ىفأتو اادبأ حاورالا مهفنائميلل[تنواتطب !هتابارهلن ىفأن زوتكسلاكر اهلا تقواهتدب مهن

 حاورالا اذك نئازملا ى از رنا أنار اج ديم وغنحو رلك ةءايغلاعصتقر
 ددم لوقيفارشح مونلا نكهات انؤ كوتا َن عرس نأ لغاعل ىلعف

 دوخ مسجل ىم را ,وشنلاو ثعبلا ءيلاو ىتامأام دعب ىنايحأ ىذا هلدهللا مونلا نم ماب

 امديموفتحورلك (ىءلا) مدور كركر زكو-كز ردناج « دور ىوردودساتستن
 الوان ديو لخدنحو ر لكى عب سكعاابو خئاسلا بذا ب هذنى تم حايل ا حور هيلابهذتو

 حور (ىنملا) يدور حيرلاظىوسولاط حور 6 دورك ما وسماه ناجإل ىونث.ءاطتقت
 الوملاظلابناببهذئلاظلاحورا ذكسص لهاملا بناج بهذئالوملاعلابناج أ :ملاعلا
 اسانش هك 9 ىم باف حاو رالل مهغلا اذه نبأ نمو لبق نانا هلا بنام بهذتاءاطقت
 نمأف مهلعجهلالا لم نأب (يىنعملا) ي ءاكصص قو شيموءربهكنوح م هلا له ناشدرك
 أهدلومالا مسهفتو حابسصا تقر موقيه دلو غلا نااك دعب مبصلا تقو مغلاو لمح اك
 اح فعش | هنالريئقلا م غلا صصخو اهل هللا ملعت اهد_بج مهفتح ورزك اذكسكفلابو
 ارددس انش دو شةكىاب ظ ىونثم لاقئم لكلا 1كلا هتردقن ا كو ناو 1 ارئاس نم
 . || فيكفوبحعاب لظلاى اهلعن زعتر جرلا . (ىسملا) يمس ىادوخ نتناجدلا دوج « ملل

 .عراضم لمن ارالعبأ



 معسل ىو مقل ماسح طش تسيل !,نالاهدسب حورلا متنا دل ئالحورلا

 ارشملاهس (ى ) م يكب كو زا سابقار ربك او نك ع

 :لبلاج ورلا عج 9 0

 اطاغنأل اهداسجأ ىلا نأنحاورالا او هيلعربك" الاريم لا سففرغس يح اذهو كراك
 اومايف دنع هيلع تناك امىلادوعتن فراسعملاو قالخالا نم تيلخا دع داسجالا طلغتالاك

 اتاك (ينملا) # نيعاتو راباتدر ا

 أراسيلا ىلا بوتكللاريطب اضيأ هيف لح دتن أ لج المطل نا

 رثاطلاك شيا لاعلا باتكراهدا_بأ ىلا دغرطت اورالا لع قحورا

 ءاتيزلا تاسنالكو) ءارسالا] 0 يا
 ىفوالا دلوي دولوم نمام ده احتل اقر ةشأ هبف موزلل انالرا © ذب صخ(هقنعف) هلم (هرئامل

 نمامأ ةفاحلا ةروس ف ىاعتهتل لقوا الج ىو دعسرأ قشاوف بوتكم ةنروهفنع

 ةئجوف)ة يضرم (ةيضار ةشيعشومف هس احول مالا تأ
 اولك) مهل لاقبف .طضأاو دءاقلاو افلا الوات ارا (اهفوطت ةيلاع

 تملا لا يضالا(ةيلاسحل ميالة جال اكتز 'تنكم (ىألاح (ائينهاويرمتاو

 ةتولاىأ (اهتيلايهس اسحامردأ مو هس انك توأم ىنن ةيشنلل (ايلوشيف
 لهأ ناكتا لسا او نيل الج ىهتثعدأ الذأب ابل اقل(

 ىلءاواهأر رورشلاب لغتشي رثلعأ كاكناو تاريلنا لاعب لفت كب رصساا ىلع ريسخ

 ةضاررلا تدوعت نا ىنعينونومتاكنررشخو نو ثعناكنونومتفي رشلاثي د اقادسصم
 ريش لق نيلئامم هنمانمابقو انسؤ ناك: سكملابو كمادق ةداعلاءذهى أت لمابت ثقو
 دونم دركوخ ىد» ختاكوقتو قاع دوجو لخشمان دهب شفكرد» ىم هيلع نيدهاشو
 الاذو ىوةتلاوسفلاو دوملاو لضلا بو:كم هذك ىفنوعطإ (ىتمملا) رسمأ ىنعمب (ىد)
 الاةريبك الوةريغسرداغب' 0 اهمثط ءاسءأو هىذلا

 ءوسدنآزاب ٠ رعسوا باو +زارا د دوشنوج » ىماهاسحأ

 دوعوربملا نم موب كأ
 .هدادتشا رك ل ىونث ناجع
 هقالضأأ ل دب ىأ ةضاير هتداعو هل ىطعأ تاكنا (ىنعلا) شب



 .+لاقالخالاب

 بسةمانازه كو ٠ لالشردو تشزوماغ ىدوادبدو# كب
 اءابلامشب 6 ناكناو٠ انعم طرد دأوكو نع

 نسم[ لج لا لاذ نكيتأو (ىنلا) سمأ ىنعمب لادا ارسكن (ىدإ ريم (وا)توكلا
 لسريذلا اعلا بوتكم لثمو هةناعالاةبترل تبلل الضل ىو اه

 :الاةرو-قىلاصت هللا لاق ةمايلاءورؤشلا لاحاذك لامن اهدي دو أ هدم
 اح باح فوسن) نسؤملاو *(هنيهب) لع باتك (هاتك قو ,؟نمامأت]
 .ءيفو نيوعلا ثيدح قر سفاج هلع ضرع
 .(ارورتس)ة نما ف (دعأ ىلابلقشو)
 ,ءارص عاذشو هقئء ىلا ءانيلغت

 || ينعم ددوبنما

 رئاك-لاوه (ةرهظ“ارو هاك قوأ نمامأو )كل
 هني و ردنع( وعدي فوسف) هباتك الخ

 ىهتاةديدشاارانلال خدي (اريعس لعب و) ءا 1
 (ىنملا) « نيٌعرددريىرا دم تنو ٠ نيدو ىوةتابو كانىد راديرو» ىوتثءنلالح
 ىنعي نيداو ىوفتلابو اذيطتسانلا زدلاق ىأسمأ لحرلا لاذ نكسستب ناو
 باوخارامثسهإ» ىوتثم انيعإَةلاخنيقلا ن ,ءمايغلا تقو نوكيا ةتسسح هريس
 ةءالم ىلع امتظَمب رانمؤانا دك( اذكر درشعو كرم ناثنرب ه امئرادب و

 غس ارشح لف ىونشم رشحلاكموثلة ني اتشلاو توالكمونل!نالنا دهاش انا رمش لاو توا
 دارأورخسالارشملا (قدلا) جديد ناهيك. كم رغسا للم ه دوغارربك ارشح

 رغدسالا ثوملا !ذك ةما ةلارو وانو تو ذو هدربك الارث ىرأ اينالا ىف ةظقيل
 ىوثشم راهم الاو نايعلا ىنععن ايضام نالعفدو دزو دونا ىلعربك الا توملا ىرأأ مونلا
 نكل (ىعلا) يتابع سب ربك ارشحرددو ناو « نانو تل ابخ هءاننيا كيلا
 1ك ايندلا ف نباسن لورهظي ل ءافخو لايخ لاوحالاو لامعالا باتكوهر باتكلا اذه
 ىف أ, ىذلاربك الا توم ارغسالا توملاوهو مونلا نموريكاالارمش للا ةظ يلا نءانلر وأ

 لوقيف هيعب ىطعأ نافاريثك ةمابغلا موبنبا
 ينبلاب لوب نزح دايز مهئلابذابعلاودل شب ىلع ناو هاك اوأر ا موا هرورس داب نم
 (ىنملا) ي روس انور, هتك ل ابخ نب ىز هب رئا ..يناغاهيال اخ ا ىمهيباك توأم
 اذه نم نكل لام الا لامعا اذه دارأور هاه ءرثأو ئايندلا,ذهىف لابخلا اذنه
 أروساا هللاتنش ىنمءهلاب زر ريش اوهو لانه عع اغآايغ ١ و لامعالاو هول ايلا
 لوقت هتأكروصلا لانه لايلا ذه نمو ءانمامزال ناكن اراب دعتم لابو رناكنا
 ل تو | تارثالا نوكرابتع ور هاوج ةرخآلا ىف هللا العجي ض ارععااين لا لاسم الاو ل اوحالا



 «موهودو ىف مهاعس
 .لا ىفو هللا فرامال هئاضعأ
 ١ (ىعلا) ية ادىنيهزردنوج شادرد م ةناغل اخ بس دش همردو

 وتثم ثيبلاءانب ىله مزعب يح ةبحلا لم ضرالاىف لايملا لاذ ريو تيبلايخ بلت
 لاذو (ىدلا) «نوردمسختزا ديازك نيءزنوج « نو ربدبآنو رهازا لابخنآ]
 | ردد. نمرهظي ودلب نأب ضرالاكج راشلا أي و رهظي ,«نامز د» لالا

 قروسر شعور « نطو لدرددنكوك ىلابخرهإ ىم ةريثكءايشأ اهنوج فره ىألا
 نطوتىأ:طو باقلا ىف ل«:لايخ لكسص سايقلا ذه ىلمذ (ىعلا) م« ند دهار

 ثيقلاوةيماللاهلغانربخأاك ةدو ةروسنوكيد باطي رشحلا مويعيق لايملا لاذ 2

 ةيذه ةيرتل| ةبيط ةاللا نا مهرمشاو مالسلا .ئرذ أد معإب لاقف*ارسالا لل مسهاربا

 لايغسوج 9 ىوربك | هاو مثالا 4الر تدوخ اوه ناصس !مسارغ نأو ناعينماوءاملا
 كلاذبلققلابلالثع (ىعلا) » ربكه ناد نيمز ردنا 2

 ىلا فورصمءيبشن ا ذهواره أ ناك هبا ةكسامئيَرآلا ىف

 لكلاب خروظي روظاكسدنولا باق ف ره(ئزاأل ايلا ينمي تيبل
 ردارتانمؤم ٠ تا هصفر.ش نو دره نيز ملال قو ةروسل

 ناكولو نيرمشح ا نيذا
 ماهفتتسالاىلء ين

 هحورءبلا تعج روموالا نءماقاذا م ثيااكوهف هحور و
 نوح م نونوءاكنورب دعو نو ثبعناكنوفو ة ىو ىلء هيلع مان ىذلا لااا ىف

 ةمايقلا سعر وظأو عطنا (ىنءملا م زينت شزو بوخالاخ زاده آر

 ىو اهارس ادجالا نم نوحر خت وف ىلع موي و جيغلاو جيلملا طةاضب | اههصرمظي ىأ

 تاوندبناجع رس(ىلا] م يوربمهر وكب ديوك يندمن «٠ دنوشناوباشتتاوبد ىر
 دا ارركسص ىه :روكملاو اهلاو ةروكسلا بنج: مهم عيبملاو نس ا دقتلا»

 حلاسلاورذاكملاو ندا ىنعي ىئالكلا مهو د بان« هرك ةةقدوبلاوأنيطلا نم ىئبملا

 ارم>زردلا يلقدمن » زازاودمداشركب دةنو ىوثم نامتمالا لم نو. يحلاطلاو

 نما لسو هنالىلا دنم يمه ناز نم فهم رورمسم نحلادقتلا(ىعملا) هب زادكردو

 قوهلفزلادقتلاو نؤرزح مهالو مولع فوخالهماءاباوأناالأ ىوق.ىلم ةزعلاوفرشلا

 م ياا تت تاتا



 (عومل

 لاقدايوذل!ىنمعر دهم مساا هزادك نالدابوالاىفو اباوع باراطشالاو ريحزلا
 هلو 4+ يب لا ىلعريسع مويذثموبا ذفزوت نا :رناذان) ىلاعتهللا
 .(ينعملا] يي دس ديا ىئاهل درس «٠ دسر جا اضما هظحل
 تر دجلاىف واقلام هظي و ىريرشأا فتاوم ىف تالاؤنس عقي ىأ تانامتما
 . .ك كاشوجاب 6 نغورو بكل يدتز

 نم ا ادبيىدرم ها ركود ءزوزايزالا+ دسملا
 قايونيوبرلادب.اتشلاريرهظي و شسفلاوأ شاطشل اردو ران كوكو نارضعزلاوزصبلا
 ةفلتمملاوحأب مءرحت ةيناررتارابتخاوةيهلا تان اهما|ذثوف انقورشح ا لهال هللا لبق نع

 زلاوءامل ارو وظك دحاو لكد سج نم بواغل ارارسأ
 نما خل !ضرالاك ابن لا ف ساشثلادوبووأر سلا لهأ اهنا سائالريدتتلا

 دحاولكر د4 ا موياؤاج اذا ساتلا نان عسل ن :راث ةرهظتا :
 ارم ءزوأ الس: ككن ا اهرمهلامعأو هنالخ أ نوصغ تينتو لامس تايوبحرأت' ”ارهظت وم
 عسرىأعمرلا تو تانابتلارو ليكون اوإن لا ىف ىأ ءانشل |تنو ايف نوكي اهتسفوأ

 قب رثو ةثمللا ىف ب رف مكح ىلعوا (تومر هال لولا ارزاناوىوف
 0 نوسجه ر كدت اه جتوعتلا ن

 0 ا ع

 هديهج نو ريب اهمشح ف ىو (مجب ردنع ممسؤراوسك انتودرجلا ذا ىرتولو) ىاعتهللا
 رطمللاو ف وما نمرافكسلانيعأمويلا لاذ( ىعلا) عرفتم عب .هةحدهتشك هر طخزا
 ةرمشتراص مهنمدحاو لكتب رغتسملا قابلا فرحا نمو ةجراشو ةزراي مهتم اد الا
 هناي ىو زادي ءاثك 6 ه راظتارداعمدهءامزاط ىع عومدا ا ةيرابنيسعأ
 لاقرا ولا ةمج نم مك أبالىتحراظتالا ىف مهنيعأ تبني فوللا اذه نمو (ىنعملا)
 ىرستا دركمشال ىم ممدئنأو مهنرط موياذتربالم سو رونقم ديعطم» ىامتثا
 ةذشنم موبلا كاد فو(ىدملا) بزيتسار هان 2 ناز ٠ بح ىوسوّتسار

 نعمل روتكمنال ةهج لكل نوتذتلم ىأر اسيا بناجر اج مخ

 ,تسدب ديا ةمانإل ىء هنأ ش مظملالوسالو ديما .ىأ ةمهملا ىلزلا ع
 دوسأ سار باكدبعلا دبل أير يثكلاراظتاالادعب دو( ىنعلا] ب ةدثك [قسفو موجز اهيسرعع



 صد
 ك7

 لدراز آدكزج م فق يفوتشليو ريخيو ردن اوف ىمقسفلاو موحا نم "ولم ىنمع (هدئك 7)
 ءاذياوءاغحربغ هيف نوكيالو قيفوتالوريخ باتكلا لاذ ف نوكب الو (ىنعملا) هي ىفقيدس
 (ىنملا) « ءارزهابتدزكلبتخو رطل" « ءاكوتشز ىايانرسز ريو ىو قي دصلا بلغ
 برضورشسمتلاو بنالاو ةسحايملاب م دملاو لسجرلا ىلا سأرلا نم هوم بالا كاذو
 اوجتآو م داىاهيدزدو ىراكل غدت آو ىع ءازسالا ل جالي رطلا لهأ ىمربغسأ ١
 كاذيف هتانابخو هركمر هتاقريسو ةلحلا هم دبعلا كاذ (ىنعلا) ير ىاناواناناوعرف

 نوعرغلاباطخ نكرغلاقروطسملاهئاناواناو ةضارغللا لثءهربك كلاذو روطسم باتكسلا
 قونشم روط-. ىلعالا مكب رآأ ل اقف نوهرذ نع ايكسص ا ىلا عت لوغب هعبت نلو

 ارشالا (ينعلا) م ليحردشنا دير ىو كرا دناد ٠ ليغتتادوخ مان دئاونع نوحط

 | ممهج ىلا ةل>رلا ررغي ىأ نا دنزلا حر بناجر اص هنا لعب ءياتك ةمايغلا مويريمتتلا لاذ
 دس (ىهلا] م راذتماهاريش بادب مرج هب راد ىو سنا هز دوج ددركت او رس 9 ىء
 بناج نيبهاذلا نا ديزلا ن منيح راما صوسللكم مح بناج ب هديئطلادسعلا لاذ
 هديراتفكر تخنإرازهنآ 8 ىمراذتمالا قب ره طبروارهاطرا م مرج نالةيلسملا

 يوه ىذفا عيا مالكا عطا فولأ الاذر (ينملا) خي ديراهم نوح هتشكشناهدرب

 ماكنيالو ردنعيال يح هبهفرهس ميقلاراه لاك لوما يلا ىف هتمرهظىذفا لوقعم
 مشا هناردونتربىدزدث خرط ىء .الثم مهعاؤغأ عت ويلا ىلا عت هللا لاقى طنب الو

 اس هئيب ىلءو هندي ىلع صال ا باييسأ(ينجلإ] هع ما مما هدشمك اديب هتشك
 هديفةدوحوم «تقرس ثناك اذا راذتعا صلى ..ملاك ىعب ءراذتءاو همالكى عاو

 بيذعتلا هقئالنالة اهنلا نم هم أعطةناو هي تلطب وها مشي باتكىطعأ ىذلا لاما ذك
 ىلا ب زكى زار راخ دش اينكو ريعسنا درددرت نادر سف ىو راشلاب
 كلوشاكنوكيةريملا نا ديزىلا باسهذملا لع قي وةامخلا نم هلمأ طقسو هنثا,ترهظتانا
 لاذ لاا دكسسر اناا قارحالاالا جاله كوكبألو برهراثلا نم دلو كال نوكيأل لال
 )ع « شبك ئالمنلكو ءنو> ف ىوشم هلاهدب هباكى طمأ ىذلا ماعلا
 7 وهم ادق أين لا ىف تناك كالا ا« (ينعلا) ب سمسم توداديب تشك

 ارهقراربج هبهذن س_هلاك ةرهاط ةكسئالملاءالؤه تراس لاملاوتقولا كاد ىفو لكولاك

 مشب وخ ىاجلادوكبلل-ىاوربك« شان+ شظزوم دهم ش ذرب ال ىواثم راتلا بناج
 باذعلاةل [ىأشيئلابهنوسغتب و رانلا ىلا ىسافلا لا نوم دعب كالماء الوهو (ىتعلا]

 تنكال ين ا ىلع لكوملا سرمللا دع نادهكسلاو كلب دا هك ىلا باكا شما نيلثاق

 |توىلابهذانآلا حابقلا روركلاودسافملا اوىماعملار غلا توسيف الكوم ايثاللا ىف

 ناسثلا د



 قل
 راجل دهكىرهوجلا لاقوراثلا تيب انهنا دهكل ربصل سن كئازج ءوس نال ةه.ةااراستلا
 (ينعلا) هيراءاجنازدوحريدكدوبات رادار ررهرسربي دشكى و ىع ادءىأانادهك
 رثسلا كف: نمابئاو نيكسلا لاذ نوكيىتح هجر بحسب رط لك سار ف ىماعلا كلاذو
 سباوىو رىديمارد و دز نتدنسإاىرظتنمإو ىو رانلا باذع نموهنيىأ
 لم مالا فرانك ام ىادنزمترارظتنمانت اونركي نيكسلا كاذو (ىنملا) كي دنكيم
 ىنلشاط ىع همشي امف امل مارانلا نمةامضأ ارظتم هفلخ ههجو تغلي أ هل ههجو
 كاذةلاملا كلت و (ىدللا نآرجوادراد هى ديما نشد از نارابوجدرأب
 امالاف ان المأ المأتم ةيف: دئانال ىذا في رحلا تقرر طلاكهيث.ع عوم درع نيكسملا
 » دنكيم سن او ىور قامز رهو قرم هيف. دئانالىذلا زمالا الا ذربف هيلعر نئثىأو
 ةاضلارهتلاةمرلار ظن هفلخ ههج ولمس كامز لك (ىدملا) م دتكيم سدس ءاكردبور
 ك « رو لظازادب[س عا قر سوط .ىراثم سقما ىلاعلا هللا باب ىلا ههحو لمجو
 هينياكولاىلاروتلا ملقا نم قلسانءسمأ قأيدعب (ىعملا) ي روم لاطب ناك شديب وكب
 قاسي راظتناإو ىم تاماطلا عي نم ىراعإب ىصاسعلا دبعلا الاذا اولوثالثاق ه
 :ىأرمشلا تدعماب (ىنسوللإ) رس ريغ ىاىنكيم ساو جور « ريثاناك
 :تءتنأ

 ىميرطظتا
 مادا كلسالع ىلء دفعت ئذلل لملاك كل انيط ع !امأ غلا

 رازا ادخىاوت سدبدمآت ا اتلن 1ث هءانإو ىمل ذل لهجو رو دنئثىالسأرلا
 لذؤمثنأ ن ماي كدي قأو هاذه كلاعأبك,(يدعلا) يتسرب ناطيشكاو
 رادرك ةمانىديدبنوحإ» ىع 51/61[ حام ثنأ نءابوء صاوأل كنماامع

 كلاعب كتيارذللا ال (ىملا) بشي وراك ازج نيب سي ىركس هج ء شيوخ
 راثااىف لوخ لا. از نان كلعف *ارحرظن كافل ظنت شال بمس اجنلل سيل هناتلعوأ

 ئوثىالاثبع (ينعلا) يىنشورد.ءاوكدج نين جرد يفز كوم قومه دبوو ىوتلم
 1 لمأ نأ ذهل: ءلرانلا ىلا ءاهذيف صب رثتو فونت ىأ كوم لوم 0

 م تبت نطابو رسردارتل ٠ ىتءاطرعاظىورزا ارت ىم هيلعدقعتا رهط
 + ةمن نطابلاو رسل فره اظلاهحو نمثل سيلو ةعاطرهأظلا هجو نم كل سبل (ىعلا)

 اجانماهشارت هنو ىوتثم هلم مريخ نمؤلا ةيننافرمخ ةينالو لاس لمح كل سيل ىنعد
 سيلو مايه الو: اجانم ىلابللا كال سيل (ىنعلا) ميم ابسو زيهري زو رردارتهن « مايقو
 تربعت دركر ظنه « سكراز [ز نابز ظه-از ء ف ىو ماي سالو ةبجراهلا ىف كأ
 ةاخو كمان ةريمرظنكل سيلو ناسا ظة د ح[ةيذأ ىف كل سيل (ىنعلا) «ض وأ
 دشاب حسب » شيوخ عزتو لم دايدووءج شيب إف ىم تاعاطلا ةلج نم *ىر,تنأت

 يش لل لا



 دعب هيف عوفولا لبق لسفن عزنو تومرك .:نوكيأم ماد (عملا) هي شبي زداراب تدم
 ماد نم كلربخ الت نأو كيف ةوز ولا بهانتو مج ربعت كابن ابحالانومانوكبام

 0 (ىنملا] شو رفوج ىامنمدنك اغدىاو شورخرب هو
 اريعش عبيتواربىرتتنأ ىليحاي ءاكبلا عمتوصلاوهو شورف يةأولمم الن ىلع نكي
 ناكامل (ىعلا) ماجدو زار فوج نرحش سار ٠ اغدودويزكو نكد زارثتوجإل +
 ثنكا ا يقم ٠ 'ازانازمباطو ثىالذعدخوةليحوج وعأ لامع نازيم
 فةالاوزسفااو ةليطلاو ورحل انا

 ةطساو تلا اذهىلع (ىنسلا] تشب 0
 تاباطملا كلت نمنوكي ىح ةبعس تاب اطخ المول
 ديوكء دايو ىع جوعالت باطل هذال
 لاذ برايدبعلا لوغي (ىنعلا) ينانجدس اتحد
 ىديشويؤندرخ» ىم هفعضفاعضأ ةثامو هغمش
 انها "ىلع كلك ترتس تنارافغأبو (ىنعملا] يلد

 ٠ سي وخلمنوداهجزانوريبك بلو ىم ىنأذملا نا
 ريما "ارو صو ىلمفو ىدامج نع جراما نكلا (ىنلا) م« شيكو رغ كورشو رخ ىاروزا
 دصابنم موو لابخزاو ٠ كسي وخةنازجاعزامنزارإو ىم نيدلاورغكلاورشلاو
 ةنكسملاو هلا, ىلا ماو مرضت نع جرام ناو ذامعرظلا عطف دعم و( ىءملا) <« نموج

 ىدبما مدوب لب ىع يمزج ةئام مهوو ل ايخ نع ج راسخ اوأ ىمهرو ىل املا

 نأءارو نمل ذطل ضل مأ ل( ىهلا) هك وتمانىثا تسازكاروزا ١
 ىرثم ةيردصلل يب ظذل قءابلان ا ىلءدو دطازو اضمأ دئام ءايتعارابحوأ ةداص نوكأ

 لمأى ل (ىنعلا) «ضرغ في رككا دسما مدون ء ضر
 انلماو الدارعىلعضرغالب رك اد ضوء ال ىذا اك نا->

 تاك



 ممول

 ير ٠ مركض ع صادبمهركسسورإلا ىوثم لاتاذهلو قلخاتفتلمو ايهاذتنك
 صال لمأب قلخ ىهجو تلعج ضع مركلا كاذب و( ىنلا] م مركش تشي وخ لعف
 يمال ةطلول ءرك ىلء ادقعم عسي: ثا! مف بق الر ظأأ ل لاسحلا لاذ فورانلا باذعنم
 تاعج (ىعلا) م« شب شيب زا ءدادمدوحو دك « شإ ونور مدرك د يمان ىوسإل
 ىلع حاورالا لاء ىف دئازاذ_هىدوجو ىتبطعأ لؤالا نم كن الل مالا لاذ بناج ىمجو
 (ىدلا) يدار مدوي دقعم ه ديمه نم م تاكيار ىدا ديمي ه تعلخ 9 ىعىنامورلا دوحولا
 ذو ضوءةلب اقم الب :مةنمىنعمب ناكياردوجولا ةعلمش ىتةيط أ لاوءلاوإلاعلا دجو ءابو
 ىأ ل. ص اهإو جيفلاو نسا لم ىلاراظنأ الو ءاودلا لءءاطعلا لاذ ىلع دقعاسمسلا
 |ندوهاتاسورادو وجرام ادوجولا اذه لبق ىتيطم [كنالثل اسال نوكي لمع
 نوط ىم تابصءا !ىنهتأرثج اداقءالا اذذهب رلغطل ىلءدقعا نآلاع لذا ضع
 41) ب اطءرد ديكرد شا :ضءث هب اطخواردوخ عوج دراهم
 :.ملاو ناس-الا ضحمفأب لاما ىف نامزلا كلاةءأطتخو همرج د عامل
 .رىو بلد ماج < ٠ اهشديرازالئالءىاك جى «نياكوم ا ةكتالال
 ناىلءءاجرلا بزاج تراس ءبل :نيعنالاتإءوء-رأ ىماسعلا دبعلا لاذ ةكئالماي (ىنعلا)

 وينك دازرآراو ىلاب الط ىو بلؤلاكييع ىلا عيسمارر !اوثساهدر 34
 نىمهفنمت ىلاءأال ل ثم ىساعلا دسبعلا لا درلب# ىذملا) م منزب

 اطخا لع برش: اهعيجااطللا كمان رممرحرباتءاالوت تان الىأراثلا باذع
 مب حالسزاور دغزمر ندابز كك« يامي م فال رشم اهرثمنواهرع
 ىم حالصاا نمالور مناص ةنالو رند 4 نوكيالىذلل ةحابمتر اص ىلابأ ال( ىعملا)
 اتءركوانفطا :«لا) عب مكو شيب تازو مرج لاهنت م مركا عيزدرفرب سوح شن 1
 ةلعشلب ةصئانالرةدئازةةذالو مرح لت كاراتلا كل بدس ىتح ةفيطلاران ل عشت
 عميج ىسمتلل ايرفمز اودع .انىماسعلا اذول لهشن ىأاباطملاو تالزلاةج قرت مركللا
 » رارشؤتك شا لعش زكى ث ا » ىو اعبج بؤذلار غخبهنلا نا ىوف ىلع هيزةو ءاياطخ
 / .اومراقرحير رست ىفدأ اهتلعش نمرانىسهف (ىنعلا) يب رابشخار و مرج دزو 3
 برد شوي ىم ملاعلا عيب جورج م دعةووحت ىف اعلاوفعلا نمةرذنعي رابدخالاو
 ) -ا) 6 ينك يناسور رارلك ايراغ ,ىناسأ ١

 2 ١-١ هامرخآة .راغلافاكتلا خاوةس رعلا

 هللا تاكو تاثسح مهتاشيسمنلا لب ئاو أف ىوف ىلء ىناحوردرو ناتسسب كرشلا لمجتو
 ةخرنماوط:ةلال لوب ىلاهتههانال سأيلا نم عنا ا لحالسيفرتلا اذهرام>راروفغ



)) 0 

 مكلاعأ كل لسيايعك ه مخ خرجزاميدات رفاه ىداعبج بولا رفغتهللا ناهثلا
 ةرومرخ ا أ ىفةآلاو مكسل امج أ مكل حلبا ايهكعسانلا كلفنا نم مكل انلسرأ نحغ (ىنفللا)
 مكسمل لسن زاناوس ( ادي دسالوةاولوفرهللا اوقتا اونمكنيذلا اهيأإ) اهلوأو تازحالا
 ناسيالانأ ىاريثب نيف مغ لاقنيلالج ىسهتنا( مكمونذ مكءارغغب وز .اهلبغتي مكسلاسمعأ
 ىرقتلا لامعأ دا دس صعع الرا دهج دودحلا ظنحو ا دقعديحوتل اوهر ىوغتل بالا لمكمال
 مكل سب اهطنارشب ةملكُلا هاله لوف ىلع ةموا ملا هلال اال لكى عر ديدسا وغلا الا
 لاوقالادا دس وركلاب# [دادسو مكتلاوتأدا دسسروظي وووغتلا لام أ ىأ مكلامأ
 «اييكن يم لامعالا حالسات ىهتنا مكب وذ مكلر ففي ولاوح الا دادس صن لابمعالاو

 (ينعلا) جب رشلاوب رايتخارفورك ه رغتسرؤ شب دشاهحدوخ »ىو تاداعسلا
 مدكىنعب ىملالارونلا دئعو ماذت نوكيأم هفنو رو هنردقو رشلا فأر ابتخار فوركس من
 ىوثمم دالوأر مدكن ال هيأ بحي ئثال هغبفوتو هللا تايانعل ةيسسسلا مهماءاطو ممله ءدالوأو
 هلاوقأ ل 1م ةعطق (ىعملا) يب واىانبب رظتموراب هداىان وكشل آراب توك 9
 هرطغود شكردم « ناوضسا هرابودنآرا عه“ مكلذكثب و ر رظنم ةمهت ةعطقو
 عمستا ىلع مدار طق دك ارداةل و مظف اتعطن هجانئبسا ل 5 (ىنملا) يي نان ىنمي نوخ
 رأال مسالك ملاك كردما ذكر ذل مسا يملا رسكلإ
 :اارون دعو لاجل هدالرأر مدآىنعي ردا لح عملا
 هللا قيفوثبالا فرشلا بجوموضع 4 سبل هسفنو ل خول نكيل ازيا نعمناكو لو هك ارداو
 دكنا ناهجردقارطممل « دن ندا َلكَمَرك » ىوشم هتيانعوىلاهأ
 اريغصتللهرخآى 'ايلاو فاك لاك زكمر كس تنا كلينر م نم كاربخ ال ماي لإ

 كتلاهج نمملاعلا اذه ىف تيمرءولم ةسسامخلاو رذسقلا نمو ريغ هرم سدود تنأ ى
 ةمظعلا ةلرتوئاللابةكوشلاو ةمظعلاوةلر داب لاعلا اذنه ىف ترهشىأ ةارطمل كحو

 ىا ٠ راذك اوار تم ىدوبىنمزاإط ىم اعضاوتمنوكتل ك تيه ال تفر عمدعب بغلاو
 لرسم ءزاباتنأ نماي (ينلا) م« راددااردت وينآزابا
 ذل ىلا مس |ىلوالاىتمدا ةينانالا كرئاو ىلو الا

8 
 أرك اعلاءذهوثل نئازملا هذهزاب 9

 «بتاهروضحالب راسوةفاحلاهذ مب رتشيت ةءاردو لقع باص ناكن اهلغ مك اهتنأ
 ايلا تل مووت ةةودفاءذهب سنت ا وأ تن 4 لاقو مظءالادو © تاطلسااريزو دهم نب



 س0
 ل ب ب مبسم

 عقنأ ناطاسل اروضح نال هنعىدعبي نأ باطي ناطلسلا ةاحلا ذهب رن[ ٌئثىالءاجأت
 ندمآ تاكو نيتسسوبو قراجت وجر اقشادورجو زاباةصقإلب ةنكاا 11
 ,ىلاءذ انت 'ناسو زااةصق اس ىفاذه م تسا هنيفدهرج نار دارواك ار شن انهحاوخ

 الام هعشور ةرج 4 ةدال ىذا دنجلا نم لعن ىأقراجر ةورفر هسابل أ ينسي

 ,طام ذه ىف هلذا مهلوقو زا ابئيسلا نظلا لعف ناس فواكسمم
 يرطب تل فتور با اكح يدا نا ذه يسر يل ارك امم
 ناطل ١ اهف اك اسنأك ىتا اير نم ةبي رن رفرعقف نإ ناكمنا دوم ناطاسلاقازايا

 لاذ دجو لو انس اهو ةرارحلا هيلع تلوتسسان ناكر ثةوخل ىف ىتح ةزكسم نمدعت و
 لو رقوو هم اظن تاطل نها ةءارفلب ةعفدوحرمزإ كامو لاجر يبان قدما

 طاف لام بح نع ماكتوهفارا ايدو أحد ةعاسرادقءهعم يح اصتوناطاسلا
 ظفار اوتاطاسلاهن رم ةفهئيب لسمخلاد نم#ام ساكت انأةعاسدعب رةءئم دائم نم ناظالا

 ءاملانآآلاو امان دنع سياو ذي الاب ةييذيطل انه نيسع .ضقأعا كايأناتلتةلاقردتم

 دو د بهذ
 هسدلأو دلملا هنودنو رفعة ضأن حالا هكا ءبهذوا هاضر أ امدعب مم ذخأف
 قرززازلبا وكم ناطا!!نب رقم نمراصر ميدقلا هسا ىلعزابا ظفمت دما

 الرا دتدئاك ذنمزاب الا ذ(ىنعملا) < هتخعوآش قراجو نيتسوب
 ىو لرادنلاو هاا انهاج دارأ 0

 بهذيزأبا ناكر( ىنعلا) ) «العردرا كتم تسنبا تقراح ٠ الغ رم دزور رهدو ريم

 0 هزي نعادرفتم ايلف اذان عوبلك

 اك ولو ::طكسا نا ىلع هعذوهنر ذاق

 متسبا ريوس لاا اردنا «.ثسيا هرجار وادتتقك ارهاشإل وشم ردقلا
 لت فو ةرجزالقاذنلاو زمغلاو زالاهجو لسع ناطاللاولات«داسح ا

 ا
 ةرأ

 رفا كمارو ىو اذهلر امهبولعرف زركو

 لعن ادلاقي رطل ادح أ ىطعبال (ىنلا] هي واردت
 مسا ثآوار لاري دفتنا ىف-عا دوله طوير مل ع ماو دفا ىلع مايو اهل



 فلق 1 تي و
 نوردنانمفنخملوالارطشا! قو ردناو زابالوحارريسعتواو بابلامساردرةراشا
 امزنه ديشوبو ناهي دو تسيح اره دنب نا بع ىادومرفءاشإو ىونم» لخادىدمم
 ىوتثم انعروت او خلا الا :نوكي ئثىأدبعلا اذا بهلا هللا ناطللا لات (ىنعلا)
 اهلخاد لخداو ترج متذاو ليللا فصن بهذا هلالثا# | معا نمرم ءالراسأ دوج ناطلسا | دعب (ينلا) «وشورجرخاوىادكيب شون هو رك اركربمدرك ثراشا سبط
 .دجتام لك (ىنهلا) ب نك شافنامب ديرباروارسس ه نك شامقب ارث م فاي هجرهاط كوع
 ةفيضع ف ورضمو فوأب كنيبحاصلا ىلء هش زاب ارسوداباكنيهو ىلانهبهنا كلحالةركعا ف
 هتك ناجي د زو يس مهلا ه ددع و فطلو مارك !ننجابإ» ىوتثم لاقو لام ا
 ىمةضغلاو بهذلا كي هنءاندر هتمآل ند دعرم نمفطالاو مارك الااذهل ثم عم(ىدملا)
 لاملاو (ىعلا) م شورفوجوام مدنكواهكسن او ٠ شوجو قش ءوانووادياغك»
 2 م ةببرغ ةبسعلاح» لهو ةضالاو بهذلا بحو انتبحم ارهظي ىأ !ريعش عبدب واريىري وه ل اذذع واناسههو ةكرحر انوو ام ثعينيريازايانا
 اربغ ةايحةبحلافدحو نملك (ىدملا) هي كدني حرا شي دشاب يفك
 نما دقعم نيم الث ممرومأملارممالا كلاذ (ىنمكأ) ب ةييكازاو !ةرجعدا ثكرد ه دعم ىساب : 2 بهذا ديغتيهزاةيكديقتل دل ابحزايا ناك ورغك
 ٠ اوله نيدنح هدركرب »ثم »اك :رخع اكتر فربتوايأر برش هرم ناطا لا صاوخ
 /ناعمصملانونالثلا الوم ىنعب عاصت مكرديعش ماغزر ( نعل: نآمداسش هناو ره هرج بناج
 قيوتشم هرهاوج اريهي وزان ابهذاوذغ أيل ةرأكا بتاج رورسءاوبهذو ةلع ءاورضحأ
 مآ اذه نيل ثان( ىسملا) 6 منك شكر درزنا هه كد 70 » عنز هر حرب تسناطلس ماك ف
 هدغىأ هطاق بهذ: كلمج !:مدحاو لكوا م هنو العر هريغن أ هترخ برعشت ىفاطلس
 ازا ه رزىابدج ىه نكي .قكي تول ىو طبالا عمة علا ناكل مشب شتا ىلع
 اواظقبت عج اهلامنشب ىح مهمدحاولا كلاذلات (ىنملا) هب روك زاو ىوك" لعلو قيفع
 لمالاو قيفعلا نع لقرب اهاردتالو رابتعاالانه ةضفلاو بهذلا يعي بهذلا لحما هام
 زابانآلا لب ةرخع كلن ىف دونا طلسلا ان نم ص املا صاخنال (يندلاز «تسيو تايدوخخارماشنوثك !هكللب « تسي وتاطلس نزحت صان صاخإو ى6 رهوم ا نعو
 لح هج ىمزاب الوه ناطا ل ناك املك طلسلل حورلاةبانيوه ىأ تاطل -لجور همنا
 قرشعلا اذهدتعومادت ١ ةعامدرمزو تونايو لعا « قبشع نبا شييهبدرا»
 زاب تح ىف التام اولاةفو نفعل أ درصزلاو توذابلاولصللا لس رابشماوردقو لسمك
 هلريمأ عممهاست أل سرأ نكتسسحلو زاباب نظلا“ اشلالو مهمالك ةعسدغتعي ل نأطل لا نكسلا



 اممم

 ىرضست « نايدبهدونئو ربارءاش» ىو لاقاذدهلو مْ رس لعرضممتب و مية
 ىلعارض-# لمفنكماو اداب قطو سناك امناطلسلا (ىنءلا) هيام اد

 |زازاب ه٠ لوو شغرعزاشةسنا دى كانط ىوتشم نامتمالاو .الن

 مها4 رادع نكلو لغو.
 اوريمكمهاوخ نمو

 زاب ىلع به بالو نوكتالةضذلاو ب هذلار نقر ةاحلاءذم ده (يل) هدورتلج

 باللاالاأر بارطضا 4 لص هولاةامر ههنا نكل بنر اك الو ةلغ صوص ا اذه ىف
 بوبح نكبوكدهاو# هحره « تسارر وادى و و'تسدإ ا ىمبىشرأال
 هلعت بطي لك ئابومف ةصفناو ةعشب /زايا لاسم عمجوهوا ذه (ىدعملا) «تسان
 ا رين درك ه جوا نم موا«: درك مدت .:2م وح هجره» ىماننوبح هنالرمفا 4 لأ
 تنا .:كولو انثس قرفال أو ه؟أوانأ ًاوه هتلمفانأ :ةيئأا ىف ورح لعشبام لك (ىنعللا)

 هنوكث يح نموهو وشاءانأ ةرولا بس نكل اننس :رباغمالو زايتماالىنعب باخعا ىف
 أولو لوي هناك ةةيقسداحتالا عنمال كرون دعلاووحأعلا بام باجملا ىف اةوشعم
 اذ_هيف دارأواننس ةراغمالوزابتمإإل :ءةروسلا فانك
 ملسو هيلع هللا ىف ص ىنتلاو ,هزاب ات[ تلاوه للاعت هللا نا يه !!نمةصللاتيبلا

 دقظلوسرا عطب م) ىلاعتةرفلاوولغت لولو ا لاو .ئهل نومة انما مه نو زامسغلاو
 لكزس املا (مميدأ قوف هلل يومي نيذلا نا) ىلاهةهلرقو (هللا عال

 تسزاز طبلق ا ىم بوبحمب وبلا نءردسام
 0 ندا (ينعلا) 4 3

 ىم لحل اعلايعنو لملاب مالكم تح
 رودس (ىءلا) هب ديدبات شب 23 ب ان
 هل ايبنأ نمههلا بيبا ىسعب هرعت ىربالرت ,بايانال دبع ولاحزابا نمةحابقل اسع
 الاوعتنا ةبحح كرتهئايلوأو

 هنيحم دافعا مسظع ىناخ ىلا ناهح دم ىذلا برغملا بوبح او لوسرلاو مرتمملا

 « ةرطقألب وردا ابرد تفهط ىونثم لبهتئاحالو رعق ىربالرعي ثم ابنال لاح اين دلل
 | نم ثادوجوملا يجو ةرطق هللا ف عسبتاراصلا (ينعلا) م ةركجالب و زا ىدهالج
 ىنلا) مدرك نيم الب شياهراطخ ه ةرابردنازااعك اب هج ف ىم ةرط هعرشم

 9 ةاظن دود أب ىوتعلارعلا لا

 اىأ لو هيلع هلا ىف هئارطقو ةموبحلا ةينرلينولسب تح دوا

 سماخ وتم »



 قلل

 5 .رجتلاك اعمأ وف ىلع سان نوحصم ىأزك امي م مهم د>او لكءؤاذلخ
 مه العلا ناريبخ تنأو ايننالا ةثروء اديعلاو لبثارسسا نب ابناكى مأءاطعو تب دنها
 هلا لاق اهشاخ الر ناك هلمعب صلخ أ نأ ام اس ناك لعن زب نم لكو مهلعد نولسعي ن يذلا
 ىاربزاو ه زاسه اش دكلب ثناه اشد اشو ىم(ءالعلاءدابع نمهتلا ىشخعامنا) ىلاعت
 2 ل ام دا اقر ب زأباش مان ديهشح
 نطالست اطاسوه ةيدوبهلا لاكي هروهظلو دبعلازابا نعم نات زابا همس ناك دسورظنلا
 َتْرغ هرزا «تسدب مهو ريل ىاهم ج9 ىوتشم'ايفسالاو ءاياوال نانامو الا
 ملسو هيلع هللا ىف س هيلع ناسا نوب يهلا باص | كورع (ىنملا) يب تسدج ىف شت هك
 هتح نالررضةربغلا قب رط نم نكلاناسح ساننلا م 0 ةبسنلاب مهيهأ تناكو لو رش
 1 دوغ ت اطل لا اسل نم لوقي اصح ال موديل هللا لع
 هيلالسيالثلدحأ ةرا يلة اهلا يدم هنسح ىذلازاب ىلع نكل نحل ةدئازو
 هزم سانال ةمشر واظول هنا ث يع ناسم ا نوبعا !نم لوسرلاررشو ناس ١ نويعل ا نءررعش
 .٠ كاف ىانهب مهارخ ناهد. » ىماسشن هقارف لتإو ردقاسلو سانلا عسيبج هيلا ترهل
 .كلذلا عسوو ضرعب اخ با يأ (ىياإ) اهب كامالشرنآف سو ميوكنان
 باقم زارسأ رشاوكلملا طوبغسوه ىذلا
 ىفافيم قا مقلا لاذ ون مفائانو ايفلذكد جانو .(ىنيعلا ) «نيسنح نبا نافث
 ناطاسلا لانا ذكسسوم هامئالانحو را هيلع نيسنمحلاواذهتلولو
 ةسبب وبحاة-ةسم ىلا ل ساولا فسر لوفبانالوم .ةريضح ناكمءاوسوامل زانا سف دوم#
 هذسوولوهرا دقمةئام ضرعب وأ كلذلا ضرعن كولو مخل اذ بهيلعر دقيال,رارسأو
 ةيهانتم كلالفالا ,ةيهاتضريف هفاسوأنأ :رذيس عل! نمالوةرطقب رحلانمقأبال
 ذب رمتلا دهام تلف انتا دول يبان اردو

 دلسأب ذي معدتك شي قيعشزا)
 مرام

 كفر لري مطإلاو 0 0 ةديملا هفاسوأ نأ أنأ تحتحاف
 مالارخآ اهظفح لعردشا ايةكب أو رارسالا :لوسرلا هلل ا هيعمل
 انديسنأ لعو لوسرلاهعمف ءينفنو عار هعطغقت بنا دملا برق رئبلا هلا
 ةيملالا تايدجلابىاحو رلانوت+لا ىلا وصوت اس ىف هرسهتلا سدت ع ىشهترارسالا لاقابلع



 نمإل ىمبوبفلابدارأو مسلابلاي ايمو نيالا ع أل املا# لاق ةيئادمصلاثأب .اهملاو

 ره س أر لك ىفانأ بوبحان( م ا] كو
 قاحورلا نوح ا ةبتسم ىلا لوصولا ىسهلالا ف

 ظقيت(ى لإ )6 تسا زو ريب ىف تسزورع

 2 ةاويدكدبابناك ىف خص ىازورهسءامر 0-5

 زور هن تسا هزورهسلؤا هم | دك نيخ 53
 سلو رفظلاءانعم ةيسرافلا ابل اعتفب زو ريبلامويمويلا اذه ةثالثل !مايالا لأ مويلا اذه

 بيس ةينامورلا ةداعل اوه مويلا ذه رهاظل الوفي هتكرفعا نمع نىهو هز و موب
 مهرتعب“ادوسلا بابرأ نأ ساذلا نيبروهشملاناذ ىهلالا لامعلا ولا ةرفوو شهلا ةرثكم
 نونملا هيلع بلغب ىذا ايةفي رشلا هسفن هبشذ مهراكى انو»>ريمثر م لكس أر ىف نوئما
 كورهإلل ىو ثلا فقر ملا عولطعبت ارملا ىف زماكتلا ىلولا باةعول الثمر مم لكس رف
 ناطل لا مف ىف نوكي ىو بلت لك( ىءلا) مي دوبىث همرساروا مديمد«دوش هش مغردناك
 داقتس رق رؤكوخ لع سوملاو بلا أراب دارأو ره لكرحارالاتةنركا افن
 ىف ل ماكل ىلولا ماملاذان مقالا سعر وب هدا تسستسالولارخرؤلا ذكسف سهل ارو نم

 صال هلريسي الف ىملالا قوشلاو ةمئاسورلاء!دوا هياء بلغتور مش س أر ف نوكَت بت رع
 ملطاذا لولا هلالا بوبحاب لوفي هناك هتياككوس أ يي .*هسياعارطبالو ىناحورلا نوثملا نء

 لوعقباك انونجمساننا لا تطبخ لقا اربد نيلإلاو ر ألا همزل ةمهلالا بتارا ,1 نم ةبتىمىف

 وبدل :الوقحلاراونأ افرهظن ىلا روش نمار م21 الئلوأمويلا نه نا ظتولعا

 ءاذل ىلا مغ هيف موي لكن اةرفطلاو قولو ةداتسل وهوَ! موب وهل رهوملاو هنورنلا
 قوشملازانارا كر وشال دو# نامل ارك ذ نخرج سارا

 سعر وف ىبلق ىلع علو ةائاس لك 0
 ةروص آه كد كوتسا هسن ترو هدوشجءدرك اي هخآهكن ؟ناسردإل قوشلا
 ادروخردا

 لئاعلاو دنكى مكلنو شا رو رم.تل اجت زار دبآىمرسش ليزتننيذا ار قطف تسار هسق نأ
 ةسقااةروسرع زاياودو تا طلسا .!اةمةنمرمىذلا اناس ىلاذله ذ .ثالاهيفكنت

 2 ريو تل ةقئ الو اول نيكسلال ةةئالةرزوس رومااكلتو اهرهاطو
 8 0 ,و مو رهاط مد

0 

 تةيةح كى مودفزاو تئاشيارب وصن نيرو :روخر دوت ئاربكت رود

 ةصقاارهاظل



 نو ٠ زايافاسواودو# سنو ىوثم فاك لا اذه هلو
 ن !بهذانو :ثرسمامل (ىعلا) 4# زا 6 اتفرهاودمدش

 انغرخو ةصقا'ديخى بيلو شاعملا لع ونم عفر ىسها الا قشعلا ةبلغب ىنعي زاب !فاصوأودو#
 لو هسيام هللاىف-.مرك الا هيببحزابانموؤحلا ةرش> تاطا-!!نمدارلا ناك الو اهم
 ههلاىو -ام ىو ةوذج قوف نوتح ىلا لسو هبيبحرت نو قيقا بوبا ئشاعلاركذاذاي

 ىلبف نالإ ىنعما] عي بارخ دشهدرب دي ءاجارخزا « باوختتانس ده ديد لبي كلبا لب ىم لات
 جارمللا نم لمآلا عطفا ىأاءارخخر استي رغلا ىلع ىذلا جارنا لمأن موه مونىف دسنهلا ىأر
 ملاعلادئلابدارأف ىسولالاجلاعلا دنم تأر حو رنا ىفونج بد لوة.هناكتنب رخةيرقلا نال
 تبرخو دنهلا همز هتبؤردثع ليغلا برطضياكح ورلاتب رطضان حورلا ليغا ابو ىسملالا
 أراثأ اذهلوندبلا نمةسقلاة روس ليصغفنجارخىأ!ءجارخلا نخل اضساو نديلاة رق

 (ىنعملا) م هبفاعلا لوصأتعاضامدعب « هيفافلاو ىل مظنلا ىنأي فيل
 .اعلالو أ عايشض» املاومظنلا كرا دن هردتأ فيكىأ

 ثلا ىف ىلديحأونر حاط ىوتشم كلاردالاو مهغلاو لقعلا
 .لب مومغلاو نرخلا ف داو دولت لإ سيلا (ىنسعللا) يثلج
 انفلا ىف ءامبلا تنياعذتم و ىنكبل تاراذآّس م يف->با 2 ىرثملامحلا: دهاشم
 ىذلا نامزلا لاذ نم ةروتملا ةيذطأ تار 1ىكى كل [ثاراشا نم .ىمج باذ(ىنعلا)

 ةرابع ءامبلار موهوملادوجولا لالعم شا نء :رابعءانغلا نافءانفلا ىفءامتبلا«بفتدهاش
 | ويحوتلارو كلا ادور ءانم ارادفعاهرو طوني دحالا تاذراؤبأّ: دهاشمرووط نع
 انا زايااب(ىنملا) ميىركي نمد هةوتهصقزا مدئام» ىرموج اياكم

 || ب باطللا انهو تنأاولتىتست ةصقلا نع تزحعانأ
 راع هلل ا ىل-لوسرلا ةريضح ىل مالو ءران دبس نم ةئيمحلا ىفوزايالدوم ناطاسل ا نمرهاظلا
 ونود عناق سيإلا ىء نيالا ماكرأ نيالا سهذك ةيوبج ا ةبترل لصو نم لكدو هو

 , ,ةحورلابىال(ىنعما) يي ناوذج تست شكدن افاك | صون وين
 دوخلو مالم وذغب و ةبحلاو ىذعل ارارسأ ق اشعل معيلاهأرفانة هق ترسوتن

 ,ءاظلا ف ثنكولر(ىنعلا) يادس نيو ىسو هون مروط كن ع ها دنمىا نم هنفاوخن كوت
 ماكشملا ىمومتنأو دماجلا وأطال -.جانأ نال اهأر هت ثنأ مم
 راب هوك »»_ىوتثم لبجلا ثوصكةيكح ارارسالاو فاسوالا

 تسي اكدما دب ىمومهكلا



 مم

 ليحلانأ لعب مالا هيلع ىدومنال قطنل نم هرمخ الل بحلا نعي دوكي ةلوفم ."ىأقطالا نأ

 «ن حور فطلزورادكدلا « نشب وخردفب ادى هوك ف ىو مالكلاو قطنلا نعلاح
 مهفلا ىلع نوردشب ىتمو ممبلبأةرادقم تومهفب ماوعلاك هتيلباقرا ادم لعب لبحلا (ىنلا)
 مسلي اشجانأ كلدك السلف حو رلاةفاطلو فطل نم لسع ممجلاو صاوملاك الازدالاو
 .باتن [نوسعه ورزا ىبآ هب استح از دشاب بالرطاوخ نئاط كم .حورلا ةءاممتنأو
 ةزمسهلا من رطسا نان مكملا بال نازيكى أر ط-اكح ورلا سعت ن من دبا (ينملا)
 نافنازيملا ىف ةينائويلاو ةسرعلا ةفللا,ر ظن نزو ىلع ةلمهملاءاطلا مشد و نيسلا نوكسعسو
 طوطخ هيلع ةرئادلا عدر4 لاقي سمشلا نازيموهو سرفلا دثع ةلمهم اداصلاب بالرطمالا
 ٍباستحالا ةسهج نمرثمل ىف ندسبلاو سمت لاوح أ نوم نما عب هتطس وو مافرأو
 أرهظت سمتلا نمةمال و ي[ب الر طصالا نوكيأم ل ثم حيو رلا نم :1نوكيبالرط سالك
 زير بالرطسادرمدشاب 5 .* زيت مج دش است نوح مهم نآ ب ىماسجئامالع هتطساوب

 قم بالرطسالا ماس لجر# طرشي ومزلي ديدحر ظنه نوكمالا ل مجم ا ةلاذو (ىلملا)

 بال ارظمالا ناسلاذ تح( ىنلا) يب دبشرو تلاحز ادرباتهوارجزادنك الرطمانإل
 بالرطسالا ةطساوب أب رن ردع توككال ىذملا مخل اى !الرط سا مهتملا لاذ عسي
 تفولالسعيو عال كرولا لا نب م اووي ىأةضار علام
 «باتنارخ رجزملا دراظ“ توحي "دوج بالرطءازكناج إل ىمس فا اودعسلاو

 نمو ءاهسلا نم ح ورلا كلن هطعنر ادعت كااَوَستاَرط سالا نم با[ ىئااحورلا يسلا)

 ماسلا نم اهل بيصنالمبسلاةب وافم تناك اذا ح ورلاناف لسيلفلاالا لعتال سلا صر
 ملا بيبو باوبحلاب ةقصتءاخالىولدعلا

 قارب ج ورا رست ركن ملل ع ةفصتم ماا ةولغم ىف ,ه ىلا حورلا كالأ
 .ازكوتإل ىميسولالا برغلا نماهل بيسنالا
 نالروسفلادئاز ملاعلاةيُو رؤتنأ بالرط العم مرا ب (ينعملا) يىرمماف
 ارح تلبس ت اهحوك .٠ ةديدءديدردقازناهحونإ» كم .اظلانيءااءرطاتلا

 عار هتافراعلا نأ اليلف .كتيعرادقملاعأا تب .ارثنأ

 ىلءرد فيكس ملاعلاتيأرالئاتارخ
 ىم ىرهاظلارظنلادرسجم ىمهلالا ةفرعمو ةده اثم ةلرسسبرالو ىرلعلالاهعلا دهام

 ءافرعلا (ىندملا)  ىوجر .نباددرك اي رد٠كانو ىرعارنآ[ث سه همرسارنافراع

 ل ريع نودحسسم:ر لا شم هينا كاني ىن-لمكا لاذ باملادوحوم فيطا لكمهلا
 ىه ىتلا كلنيعىتهبلط |ةدحولارسو ةفرعل ارون4لاستب لكع مها هلي نوفراعلا«ايلوالا



 ثةوهفاسرأب اب فصتتو ةقيم ارحب ده اشنف لن يصب رصن خفي وار < نوكتر لاك
 "9 ىم ناك جو ”ىأ نم براططملا مهمالك لقعتو ةفلتخلا ءافرعلا لاوحأ
 ركشل ار لمملا نم ةرذ ىعم ناكو لو (ىنعم ا ) يت اشيرب دادوس هج نبات نمابرا
 ملعت برطضملا مالكملا لوفر“ ادوسلا هذه نولسا دعلا نم ةرذرا دهم ىف تلفناىأ
 شهو لفعز سزغم هكنوح لاك, 4 .مالكتلا طلخ رو ذعمنأ لمعل نم ةرذرا دم ىعم سبل هنا
 اذه ىف ايلا لفملا نم ىاناك امل( ىنعللا) « تسيح طبل ةئنيرد نم ءانك سب «ثسيبت

 فيطل همالك ارو سم هلق ناكل ىنعي ملكسنا | ةفصو الكم انا ىف نوكي ب
 كت ساروا هاك ظ ىم برطضم ةمالكنابرطشمهرطاخ ناكتناو
 م لقع لب ىلفع بهذ هنأ, بن ذهل سدلو (ىنعلا) م درع شثيب نالت اع

 قداسان | نكيرلا ةهلووسمت هما دنءايك ذالا ةلبح م اك ذنآلمو دما ها
 دح ا لقع ىسول الا كفل لازنأ !ذاالاو بنذءالةعلا دنع هنوكرابتع ان لمعلا

 ةمالكف ةبساشمالو بيت الب ماكشاذا لقسعلا نمابلاخ هنزوك ةلاحو لم فولأ .هسئيد هيطعب
 أرذدتما ادهاونافرعلاو علا ةرئاد نع ج رذعال هنالرقتتجتل ا ماكنت ىذل ا مالكلا نم نسحأ
 لاو ان والا انقل فعلا بحت اإل ىو اب طقم اكن 2 ذ لقملا نم ىل ناك ول راقو

 :ىبع رم لاوس لوغملل نيل بق !نانفر لة ءلارت اب ل( ىدعملا) يات م لومعلل
 ملل ىو حلا ىنعمب ىجترملاو قمل !ةريضح. دنا دو خو هللا ىو ام ىلا لولا نم

 ,شاعملا لمع ف تي غرلم (ىنعملا] جى
 ليوا جدعان لمعلا نمن

 لهؤإ ىمتانثكلا ىسح طبغإإ .
 نكيملأ لاو ف ىفوئج (ىنلا) « با باوثلا كب زم هللار ل لق «باطيتسم 1101

 | روهظو ابنعاب لماكسلا دشرأل ب اطح ا فهو باوشلا كي زحي هللاو باطةس ىليلق ب اطتسما
 مأالئاقدشراادوجو: 1 رس قرهاظا بحل |بهل ا هناك هنكىم ىف ىأ هيف.

 اونا كلب هلو أ زيا
 ايسيرات قو شعم ماكنا (ىندللا) 6 ى رشه ر دعكو ؟ىئوهو شوك » ىسرابرو وا
 همهفب ال ةيئاهدج ةل 1 الي ماكتب هللا تاق [مهمهفللصاولا لقعلاو تذالا نيأ اس رعرأ
 «تسبن شوكه ةرطسوا تسبن شوهرهرو ردوا دابإل ىمصاولما صامالا

 صارخ نا نذا لكد ةقث الريغ او لةء لكلا قئالريغمتبحم
 ةناوبدم دمار كبدرابإط ىمنذالا ى ةقلح اكن دابع ىو فاعن قأحا نءْئثلكتومق يه دابع



 ءرخأ م (ىندملا) ) « راس ىرغزنوزناجكاور دد ه داو
 ا

 زري زوهوربخألا ةلاذريف نكل(ىدهلا) يب مردرب ىزاربخز دسود
 رافال لالالا ا كس ولام
 انزل نمامهادعامو امملالغ اب نواولغمو امهاسالس نو دمتم مناف ةَدب رطل اوةعيرشلا
 رش فاتك تبا دج ككابزك '.ةئالةيروصلاو ةيوثعملا

 م ا 00 ةرشلو فو« 2 1
 ماكشيع رشا ذملو مهقط مسرلاوةروسلاب مهديبةةدلرأ اذاو فاعللو رارسالاب م 3

 قلخ مهنا الار ظنيلف هكنيتسوبو قراجر دتدركو كرافت تمكح إل لامتةسقلاةروسيف
 ةنآلا ل وأو قاخ مهناسنالارا .ظئيلف مو هذمحأن «تورفو هم فزابارظت ةمكحورس تاس اذه
 ثلعأ ( تاردأاسو) البلا وءولطا مولا ةةموالبل تآ لك لسسأ (قراحلااوءام-لاو)
 |ميظعت هيفر ,اهربخن ىلوالاام دعباموكى رد الافات ل وعغملا لمت ف ريخوا ديم (قراطااام)

 مالالا ءبمالئشلا( بفاشلا) مكن كو لاب ري لا ره سبايس اذا داش

 ةليقالا ن.:ةفخ ناو: ديزم فام بف زيا سن لكن ا) مسٌلا باوجو هوب
 1 ةكالملا نم ظفاحلاوالا ىنمع اوت فانتم اه ديدشتبو ةةرامماللاو ها ىأ فوذحم اهمءاو

 قاخ) هاوجْىث 'ىأنم(قلخ ممر !بتءارظت(ناسنالارظنيلن) ىشورمخ 5
 لجرلا (بلسلانيبنمج رذع) اهحرفةأرملاوزجرلانءفافدناىذ (قفا اع
 هترمدع نا الا ثعب (ههجر ل ء]ىلاعت (هلا) ندصااماظعب .ىفرنأرلإ (بئارقاو)

 نيدللا .لاق ويل الج لت .ثمد ىل ءر داق كلذ لفرداقلانأ لع هسأرمتعا اذا

 لفات تناو ةيناحورلا تاغآلاو ةينامسما تاهاعلا نمكنوظف< يبل ااذه نما

 قلت هللا نأ طمتامأ عاما .او برشلاو لك الل تغلخ كلنا بسعشو كلغ ن
 سولو رباصفؤاءدونك هي حوف

 عب لثا لس ىلا هعجر ىلع بلاغت هللا 5
 اممنلسح | اهيرتو كبلقا /ةيدارالا ةفيطللا لو. ينفد أدرللا ماكل بجاوات -
 كلبيبحكيلع كرايم فول اذهو كل :ةتقو كارو دع دفولا اذن الري زعل اءداو د أ قرب

 مار لامالا تسيفكق ينك .نأك ه زادي مع ةصق تآدركر زاب » ى مكبر ةرضح لا كلوب



 اكل

 هول ىأرارسالاب لامالامزغ حصا اهدعأ ىأزاباوشم ةستوجرأ (ىنلا]

 دليساتو نيربهر خت دزور رهدو رى وى م ةيانكسلابةرانو ةحارسصلا ران ةيهلالارارسالاب
 رح ىف 3 ,دفلا ىلاهزاب ناك( ىنمملا) يك نيتسوباب قراج
 اراظلابو مخي رولا ةرامالا هفننيكسنل ةورفلا كلت عم
 مرمر سزا ل فع «» درزآى م تخضسىب-ههكنازإل ىونثم قلخ م ناسفالارظنيلف ةمكح
 ةديدشلا ةلفغلا,قأنردقلاو بصنملاوةمعتلاودوحولاوربكسلا نال (ىنعلا) درحلدزا
 ةبث سم ىلا لسصن ىتح بلل نءفوماو* ابحاو سأرلا نم لفعل بهذنو اركسااو

 ارنيشب نرق نارازه دسإو ىملوشب رورغل اوربكلا نايبلو لملابلا نمقحلا ايف قرغبال
 هتلارهفبرض ةيضام نرخ فول ةثام (ىنعملا) هي نيكني زهردزب ىتدهئتسم

 اى يطا مهعترأر نيمكلا لهنم مهريرغو مهربكو مهدوجوو مهركستفس قب رط
 لب زازع لاذ (ىنملا) « سيئر نمربدوشمدآ ارحدك ه سبلب ىسمنيزا ىلإ زازعدش»

 نمناكو ربك -او أ ىرذ ىلع اسيئب اراس مظعنلاو رج ا
 ٍ .مادج اوخوإ ىو:ثءايلاع اسنئي ىلع دوكي مدائن ىالالثا
 |رعضاحو لمان رثه فولأ ةئاسإو معم نب نها“ هي مامداعآو ساق ارا

 يئاارانثلا نماوملخ ملا نالزسعم نبا لات كملي نم لكل ورلعم لان ةكسنالم ا ل٠« هنوكماف
 امورسانعلا رئاس نم ىلعأ انأ لاق دسافلا معَرلا 7ع ورسانعلارئاس نهىلءأرمدنأ ىه
 نآللا مدآلاقو نامزلا مب دق نم ند ابس واسس مغامر آو للعمل ةلزنب /انأو اهنمدلون

 لع هنيكبتو هيجل جاله هتمريخ نأ هغمح: دش نم لاقو | يلعر دقي ملعل ان« كأ
 اراهردإل ىم سلب أ نمو ةك اللا نم لع[ تاكف دحاو سفن ىف! ولكم اه-الا مدك ىلاعت هللا
 تسارمملاو لاكلا ىفانأو (ىدملا) 4 مسبب نعشد يذيب تمدخعأات ٠ محسن مكى مكن ا نم
 أودءلاوقيدصلا نب قرغيل هرورغةدابز نخ و دعلا ما :أةمدالا ىتحدحأ نم صقنأ
 ارز ورم « لخوزاوا ماءداز شن 1 زن مؤ ىو ثم لاقو سكعلابو او دع بح ا لعج لب
 لح والو نيطلاوهو لحولا نم دلو مدآو رانلا .تدلراتأ .(ىثءلا) «رحمج شت ؟شبب
 ىنتقلخ هتمربخ نأ ن اطي_ثلا نع ايك اح لومي هلل نرخ أاكرانلمادةردقو لم "ىأ نيطااو

 .تححلا اذهنم ناطي

 رولا

 نماشحاناطل ةدلالدتسساب طاغو بارتل نم فرشأر انت !نظذ نيسط نم «:ةلخو ران نم
 رانلاتناكولو ااطمار بارتلاو اضم ارمخ مل اعلل ةقر حل اانا |نا هلام ةديده هوجو
 تالوك أذ !نمءوجولا لكم مفانملا عيج نكمل اهلظماركع بارتلاو ةينا بع
 بارتلا ف نركش تادابعلاو تاعاطلانا امو بارغلا نمرهظت تاورمشم او تاسسربللاو
 رانا نكملراسثاابدربلاةَدسش تعفدو ماهطلا حطولو انهمو هنماو رهط ايلوالاو ءأيدنالاو
 7 حا ملا



 9 (عمئ)

 بارتلا ىلا بون اماّدخ ضعن سراثلا# بارتاانءل صاحب طااو بططس ا ىلا ةحاتتع

 نمادحأ نا لعبإلو ا !معدابهي سانا !لالضالببسو لاعلا لهالىلكررشراثلانااهمو
 |راثلا ىلا لامرانل ست نم هنركسحلو باذءالتةلخرانلاتااهنو بارتلل دعم سانا

 :فاقوع درا شيأ هس ايف راكد هنمربخانأ ل قو ةيمالا ةمكسملا نه .ضرعأو هرم
 لاحاذك ا ار ةرطقلا نموا-كةرذلا نا لاه دارأ اذاىذلاهللالضن نءلغغو لو
 مولسملارهظمةري#لا ىنارت ىأر اذا نيربكستملا نم رمل سا .لباو ةعببطلا تاط_شناكن م
 ا ىو هيلعربجتو ريك: هنو ادع : دش نمو هدسح ةيناسحرلارارسالا عسبتمو ةينابزلا
 اذكنم مدآ كلاذوناطيشلا لاق(ىنعاا) يي نمزرفنو مدونرلاعردس ه نمدكىرو دنآردلا
 كيلا 00 اردساتأو ناكنبأ ةريثكر اودأ
 (ق-ذذ نا نمناكهنا سيل! قح ىف ىلاعت لوةوران نم ج رام نم ناسملا قلخو) ىاعن ةوق
 نط (لاسلسن ء)مدآ (تاسنالا قاخ) نمحرل ةروسف ىلاعت هللا لاق ىلوالاةيآلا ىنعم

 ابأ (تاملاقلثو)نيطلا نمجطاموهر ( راشمتاك ) رشناذا توس أ ةل ملص هلو
 ىتعنو نيلالج سنا ثامن! نم صامل مهلوه (راننءج رام نم) سلبا

 ان ادوم-(مدآلاو دصحا ةكئالالانقؤاو) فهكلا ةروس ف ىلاعت هللا لات
 لاذ ةكالم ا نم عون مهل( نين بؤس دلبالا اودعسف) هتيغ ةيج عضرال

 الري هنعاط نع جرخ ىأ (هراصأ يع قس
 «« «-ارسدلولا دوب ىشناك 3 2

 داولاثيدح هلررقةرانلا ىف ب وسمع كادت حورلاراتلءش برش هيذسلا (ىنملا)
 شبا (ىنلا) مار ندررآ شيب ارتلع م ادخي ى طلغ فاطم هيأرس
 ىأةركلئ الالعال همدقتو هنابتا ىلاعت هللار هن ناكل بت طاف ىأ ارق تلناذكسم

 لاو ربكلا ببهلو حورلارانةهعسم  هثأ
 5 بق هةوكلا دو راثلا نإ ةوكدوجسل نه هشارع عن

 لياذلك هتفيقح سبل لاف ةقيقملا ناس ىل اعمجرمت طلخلا ل مالكا اذهب 2
 ةوضتلاو ريكلل نم ةلعلاو بسلا اله نان هنيكتلبجوملااخهنل لع نيرئاكلا نماكو
 |رهقلارثآ سيلباربكسنو رفك ةةيقدلل نيراطانلا* 'انرعلا دثعامأو ءالقعل نم مهفلا نيع دعا
 (ينملا) #لزازا تسرفتسءور قسم « للعزا اربم تلع ىراك ف كم لزالا نم ىملالا
 الا نءرقتسسمو رقص راك اوتلعلا يلا.«ة هعئسو اعلا نمأريمىلاعت هنلانال
 م ضن ىلع ْىدلكرو أ ناك ةلهالب در نم ةروةلءالب لبق نم لب
 الزثاةملا اولاتاذهاو هتلاثاملكل لت ديتالو هللا ىلا



 ..لاكردإو ىوتشم ضارغالاو
 ةث دال هل هلا انرهاطو بغرتسم ىأ ث ءو ضارغالاو لالا نم فيظن هعنس لاك ىف انبرو

 هلاك ب غرتلاو تّيسْاو ضارغالاو للعلا نمف.ظلا هللا عنس ىندي ثداسأنا ىف عستىتم
 ميدقللعو هلع ى شتم ىلع ىلءاكلا هللا مس تال ةثداسحلا ةلعلا ف عسب الوتد حلا ف مسالا
 مدكدوجوالثم ةثداسةلءالو ثداح نكي لزالا فو بابسالا نمو دع رهظيامثدانلاو
 سباب |«اباو ث داح مال ا!لهو مدآل نيدح اس ةكسئالاا عم ضبا ل نسما سيلا ذو جرو

 ةوكصسيلو ىلا ءرمأ لرتدوصساا كرت ةيروصلا :
 اثلاهتيعو قشمتلالعف سيلب نا 2

 :|هنيع مدآو ةشاثل هنيعى د لمع جراملتادوجولاق دجو الة لالشلاو
 ناوتسازغم تس تسو!عنصامبا دوبهج بارسإو ىوشم ةيدوبعلابر هاذ اوةيادهلا
 بالاره او باها منو ىل امته: ةمانول وكلام بال اس (ىنلاز م تسويوج تروس

 نان ىروسلا بالارهاظلا ىف ناكولو هسارس هولا ثي د ىف مخاولا بالا نيمدارملانرسشمتلاك
 :هداراو هرهطآومدحو أ هنالىلاعت هللا عئس ةغيقللا ىلاثوبأ لصأ ب اهتق بالارس نوكمام تلف
 .ارسةروساايانكو لو رقت هزنملانوأو بالك ءراهطاو ءداععاو
 اذنكم العساثدلولا تاكو ةينابرلا هتةسر هلك يؤم املان ىلاعتهللاعئسرمس ندغ
 اهون هتثيشم بسح ىلع لمهنهرثأو ىلاصتربس وكت لطم داراو هللا عسا عدان اندوو
 قدا (يعا) م تتسوبدب وكو زخيدوج ٍتناجب و ,ثنسيف :قدنن ىانادو دعو

 برش واس! ك حور نركست تأ بلطي ىهل الاى 5 1تال_هاندبلا
 اهررمنو س فنا !ىوه نمل صاذيلبارريش لورا زسوبالىأ ةعطقةعطق لءعو كدلج
 لاذو (ينعملا) « شت وب دولج انل دبدادو شن ريك حز ردو ىراهتابقو
 قى ىلاع: هللا لاق هدلج دول ندا هيطعب ايد صل دلملا ناك ميحد بودنلا

 مع (اران) مولخدت مفردات
 ردا تعا

 (بانعلااوةوذيل)
 :ر هيد ةئو ههاجو هر وصو
 يداوم سياوةرو ارح

 00 كباو الانعم(ىنعملا) 04
 اارونالمك امراثلاىل» لو كائعم لدم كل ةءول حور نأتي
 تطل بس سس سس اس سس سس م ل ا ل سس ع ع1



 ءؤمايزح لومترانلا نان راشلا ْئفطت ليلو انعم
 دج يلعرأت :!اررشنأ متت رانلابطح نمؤملار شن ن كلو راشلا ىلما احههمجو نمْؤملا
 رائالررمالاشي نامل زا بلت الئم ذاق حورو هلى ءال سؤ اشم أوجد اوجو

 ىو فرظا! ىنعاعيج ا هيثأتو ر 7
 نما ناسنالا (ىنعلا) ع« تكلا ء كورد مزود كامو تسكلام شن ةريئاسنا نما
 الاكل امرانلا نزام نااكسفاكسا ١١ نوكي ىتسرانلا كلامو مك اموكلامراثل ا ىلع هانعمو
 ندب وازغيم سبط ىومرانلا نمررنل نوكمالن اسنالا ى همر نملاباذكسفرانلا نمةييالو
 /لفاعايا ذكرمالا ناكا ذا (ىنءملا) ب امك اررشن ؟ىنابكلاموحات« ازف عم
 كلاسك ا يكسسرانلا ىفءنوكنا زاخو راشلا كلام لشمس علا ىف زو
 رفات سوبر موب ىوتشم كنرغالو رانل الن مبرْفاناطاسوا
 ء آلا لاوأ نم تان غال نكن (ىنعاا) ية دودردلا تسوي
 لش تنأ مرجال ةلودلاوهاجلاو لال اىهو املا ىلاتلمو ثاءاطلا تكرتىس#
 اررركن[قحرهت « تسبن تسون رح ف 1هكنازإل ىرتثم راذثلا ناد رشم
 لاق ق حار وق رجال ارم ةل ريغ نركيي الوانه فاع نال (ينلعلا) «تيتكن يتوب

 ريشة ,دارأو نيربكتما ىوتك كبف اك لإ ءركسلا لسهأ ىأربكملا دل وورخو
 «تتسودنازارربكت كلا ارواج وانصتسون ة صن اربكت نبا كا امرها لأم

 ريكا الهال الا لاخآ ناك لا ذو رش
 نوح دمتم بابا تام تسدد

 ةلشغ لثملا دمعخم نوكي بابالا نا
 ارزبنو تشك وكو تثكم نهد 0

 02 :.ارا سود |هللا لاح

 ىبرافلاو فرعلا نيب كرتشمداملا مساع
 0 3 1م اذاايندلا لهأ لوغب هناك

 ترجوتبذو كدا به
 (ينلا 6 ممم نملذهكدش و شاعورا ارخمعمط نت

 نم لذ ىوف ىل ءامشساهوارب ةدرا م عرجالا عم هن 5



 يالا لعأدنعو ولالا ثمل بيس
 اوهو هنمدارملاورشق ادام نالدقالادجوهر بام نم مهربخ م دعلريشس.وو ثق مسهل

 :نمزع دذب « تسوبب دش عنافبل
 قلاب نيعناقاوراص بالا نور 0

 اوت ةرخآلا مو لا نم

 58 اوم هش لعجو ةرامالاسغتلا

 الوم رةرخ ل ليات يسر شأت صو ةو هللاةبحم

 كال( ىنعلا) «ب نيكس دش كد شن فان كنس ٠ ندرلذو تسب ربك اهضياتر درعا ىو لاق

 'ءايلاو ةبرعلا فاكلارسكيت سب ربك اكن وانا لذي , انها ل ىأانما

0 7 0 
 م ديا قالسخالا ؛ثسأاهئالخأ

0 
  سولتاك الماك ا دش رطل

 ةبنصدال قيلبألو لحتال ةبيناثالا اهلوتد عي
 :رذلار هلأ هلك [ًوانأ لالا ةيناشنلايديقااو
 .اينامجبالاون بدلا ثدرا دا ةينانالا كرئا ةدكتملاتراذه

 دازربك 0 ىوتمارخ>واربةقو اعشاو:ءقأا قب وط كلت:



 ممل

 ناذلكلا نالاهاب والام باطبربكلا بيسلااذ نمو (ىنلا) ب لاك ار نكت منيكرسزأ
 نايلكلا ةلعشو قنورداي زادناإتسقمامحلاران ثدب نا او نيفرمدلا نم هنو روهلاك
 نيكو ىونئم ثيبخر نأ لعن لاملاوهاحلا نم هنو روهدايدزاريكلا ذك لب لاب
 نينبادلانيتاهنال( ىنعلا) ي دننك ؟توخضوربك مو مهم « دننكن وزخاارتسوبهبادود
 اوريكلا منو صدت ”العوادئ از هنالغحو دلجلادادزيامهتس لابملاو ءاملا مهو

 ءالطهر(ىعلا) ميدنتشادنيبلىورنازارتسوب ه دتارفن با بارارءديدإو ىوشم
 هلي ؟ رئناكلاونوكلا قلامو بالا بل بنأج مسهيعأ اوعنرواوميقيل دلل ايتوعناغلا
 لوغب ةلاكباو رتفا وابل دلط اون ببسلاو ةسحولا اله لأن مو تاه اطلا ةرثكسس

 تاسنالل ناس مامجنا بيس واين لا لب زامرنا بنس لاملاو اجا نويلظي هلسهأو ريكلا
 شاذللا املا لامار دلمل اوهو ىزامملا بلل اوما ادسملو مهربكم لو معش ادب 0 ةادفاك

 ىونثم بلابل ىله مهتريسنرسن ومهراظناوليخت لو ءبلااولامو امه
 اذهىل ىدنملا ناكمذ(ىنلا) م ارماب كبش دم آراكشر كه ارءارزئا دوسان اوشن

 هئمريخا:أ هلوغبةسايرلاو ريكس ةكبسش يفا ديس ىفأ نم لوأسيلب !ىأ هنالسيلب الي رلا
 (ىنلا) #« ار ودنياد_مز ناديا ةالهدزا ءاجنآو تسرامنو>لامإل ىونثم

 ةيحلاملا مالسلاوةالصناهياءلإلا/َنابقتلاكلسم :زعناو هاهو ةيحلاك ”ىنسعلا ىف لاملا
 | نابعتو لاما ةيحررس عفد »مزاح: :لاتلك عم داشرا لهن هللا لاجرو !سرممأ ها اجلاو
 هديدار رامدمزنازط ىو لانادهلوابجدرما نار اذا نابعتلاو ةيحلا ىأامهئالهاملا
 هللا لامرلطوهودمزلا لاذ بيس نمو(ىنعللا) )4 دهراوررهر و رامددركروك» دهج
 هانم ايلوالاداشرا ١ ذه لعن | ,موجنيةرحلاق المو ءايمه ةبحلاوكستو ةيملان موقت

 امرشا ةرخآلا نب رمل لالسوجحني وامهيح رش فديو هاحلاو لاملا نيم مقيد رمل
 تسخن هكره » سيئر تآداهب راغهرنباربنوج ب ىواثم العولج حلا ى لانو

 اذه ىلءاكو عضو تاطيسئلاوهو سيئرلا كاذناا ل (يندلا

 شمللاو شدحلا ينعم تسخن نا ىلع هكاش نملك: رخآلا كالسوب راطوهو قب رطلا

 ردغزا نمر مغنبا حب » ىوتنم سبل ىله هنلاةنعل لاق نم حرج نم لكى عي
 مهلااذهكلاسلا لاشملا لاذ لوةيىنعي(ىعلا] « تبي قباسادئفمتآ ارردغوت سب و

 هركمل قياس .هرث أسيل اوهو ىدتفملا لا ذردغو سبل, اكسل ببسناال ردد 5
 هئمدتايذاهتس اونا طيشلا نعل هربكن ملأت اذاربكتم لك لاما هوردغل اوربكلا هئه بيست

 سيلب ادهن ر(ينعملا) )4 درا اتنسر ناك هدم نرقررف ثرجوازا ددإ رشم

 .ذىأأم دقو الحر هغب رطو هئفس ىلع بريش انرتلاعاا ىفأ



 ىم مهئافلخر ايننالا نا هن نءاوضر
 'ةلسعشو نم لك قفا.( ىعملا) ع امج

 ٠ زيدجتاىوربددرك | عج ىو ةرعبفب وهرثأ ل نوعنب مدرك مدعو مهام نم
 : كنالح (ينعلا) م ءزغمهناشياوتسدوب ىرسو؟
 ةعدبلا كلت ف كنيهنأتلا بزل ذهبلع بنكنواهعشاو لمع مضغ عرش فلاحا

 لادا مقيمدلا نان هنيمباتىأ زغ »او
 بنالا لفسأ ىأ ل فسالا مم اهجأرفت

 ن مث له ةكد رو[ كك ا نيتسوبداو نراج مناك بلو ىراثم مباتلا تممانمو

 انآ لاو هماّدق امهمّدنأ دبملاو لالا مدار أوورمااولعالا لاذ مدكانديسنكسل(ىنءلا)
 الو نما أطائادثسأوامابس: دس نزار. يطلا سامع

 مونىلاب هلهنلا لاق رجال نيل نم نقي ران وتلا يما

 ل الث( ينعم يدوب دوم تبقاعوا مرجال هندويدو روم ىشتزاج تآزاب نواف ىم نيدلا
 أ لسوو دوم مد[ةبفاط تناكمرجالادور وم مدل ناد. ةامعإ

 أ ةداهلاىلا لسو»دانماوعشاونلا قبرك
 | هلان(ىندملا هي تسيج تس ونزج نكت سه ءاكراكم ثسيتسبنز اراك لطم هلل ىمةيديالا

 ١ ىطعمو دج وملاودوجوملاو هو مدعل ا ىلع دامج الا ضيغمو مدعل اعثاصرلطا ادوحو | ىلاعتا
 | هراكث يب وم دهلا نمت ادوجوملاب تو دوحوم هملاف م دعل ارمغ نوكيْئمىأ هراكل مج دوجولا
 يهم نكب بكر ثةفس ثسه ظذلناة ل ماسالا ليصخت مزال دوجومدوحوملا ناكولو ماهل
 ادجوملاو قل اهخئاومودعملا دودو راكلا عنا سقاطلا دوجولا ىعيراكلا عناص

 بو: كلا ىلع بتكيدحأ لذ هوجوم ا دو أ مدعل اربغ نوكي يش" ىأ
 ىلا هللانسورغلاىلء د [سرغيالو عو رزاا ىلع دح أع رريالو بوتكملا ىلع يزكيال
 هراثاراىطعال بلطي ىسها الا عنصلات مدعلاح ول ىلع «.:كهتردق ذك املك م كحو ماع
 لغو نو نم فرس كلل م ىنحءيلع انك الىذلا ضسسالا نر ولاكن كهخأ ايفامدع
 باقل !فيطنىلا ملا لاك نا ةداسأ نوم ةركننأثدرأ او هتبحرذب بع دزيدأب



 [انشفا
 بنكيلكوثلاحو رتاوذ هفلخ ىذلادادل ارؤوهو دبالا ىلا لزالا ةرئادشاس وهداوس

 الم“ ايلوالاز ءايبنالاتذخ أ الف ىهتنا مي دقلا هلع ىف ناك املفملاح ولى ع هتردق غب

 8 ىمرلاففر ا أ نررف امو عضاوتلا بناجتكسلسوريكملا تك يربألا
 بونك ىلع دج أ بنكي لهو ( نعمل ا ىبر غتر هنا دراك 4

 .نادكديوج ىدفاك 0
 نكن ةقروباطبءانكلا كلت لسحال (ىنعملا) هيت سين هناك كى ظومدراكم خخ
 يوتشمب ءايزال ىذلا عشولا لاذ هردبعر زي رذبلا عرازلاو اعلم بتكيل ةونكم
 3 ذاك ع شاب هتشك انعضومردارب تو
 ارزالىذلاعشوملا الحص تأ نكن لاملا

 قدي« أو فا كرك فرش نط وتم ةينانالاو ربكشلان م كلدوجو ٌَرعىأ
 ءارسالا نم بلغلا!هولمت نوكستو ملسقلاو نوب نم فرشن ى تح (ىنعملا) هي موكل اوذ تآمغ
 وكلا بحا سهلا لاذليف عر زي طوطاناب ضرالا رولا ال_تاك ف راعلاو
 ادوجو دوق الوودعملا ب انمدوكتتالثلنا مادام لس امل انرذبلاب«ولمملاعتولاكنوكستة ارب

 انا دهلو ىليغت هني ةيمع العال ىوسل !نم يلق لف لا ذاو ايفا
 هذه نملنا ضرفلا ذكتنك اذان[ ئيملأ) م5 ]بدانة ديدكى طم ٠ « نيكه ديلا
 اين لال امم متمتث كلنا ضرفا ىنعيب 30 قعم ةيسسلانربلا بابلو د+لاب ةخوبطملا دول ايلا
 هكتار ىو اكيشايندلا من نمل "رفا يلة نتإ ب .ًارىذلا مطملانأ ضرار اههاجو
 نوكي.دولابلا اله نمتال (| ,ىعلا) مدور ثدايزا و 210 دوب امتسمو دولا نيزا

 0 الام نسرهظي ىنعي عونتمركس
 ثنأ كر اخ نمي هذأرك اوهاجو اين لا لام نم كل لصح ىتسعب نيهم ام نمتفلخ كنا
 و. ىكى ه ل يمر ع زنديار» نوح ف ىم ناطتلاكهنلا بان ىمدرطنق نيهمءان نمتقلخ
 ثوملاو عزنلا كيني ام نالم دنت ىمعن لبغتلاذأت( (ينلا) كت احر قادرك ذ
 ءابجاو لام لا قري زعلا ىرم تفر سلومت 3

 »ىو اهلصأو ىتفلخأ دب ءرك ذأ او كدب
 نغابتج ومى اذي رغنوكتالتح (ىنملا) ين

 داب عزتلاةلاس ىلا لصتالثلناما دام( 1) ب نتسوب ردو قراجرد ىركتن
 شا او ةبحلاو ةعاطلا نيم ىإ قدصلا مرك ذسن:ال نه هاباكرا

 تفرتدعاو تركسفن عزنلاةلام ىلا تاسو اذاة كلس أو كلن دام ىأ ل دساحو كلمن فر اظنتالو
 هر سلا



 مس

 باقرب تيب ال( ىنعلا) يالوربىزا درو انلط سب الب باقرخب قامردهك-نرجإل ىونشم
 ىو هللا ىلا عجرتو بونت انا: .ردرو كلسفنل عنط صن ءالولاو ةبحلا هجو ىلع دعدء البلا
 اطيسشلا لوفي( ىدملا) عب ار ماكنه ىفغ سم نإ دبرب سده ار ماخ ني ديوكت ديوكو بدال
 سأ راوعطقا ةلامخل | هذول وسو لبت بنيه ىذا ىتلا اذهل اورظنا نعطا اهجو ىلع ثفولا
 تقو وثاعاطلا نمر 3 سرغلا توفى ذملا لاحا ذكهناواو هتثو رعغ عسل ىذلارمطا |
 نيارو د9 ىم دوم ناطا ا! نا نع لاةزاب !ة.-انموراةغتسالاوةيوتلايل ختم اعزتلا
 را أل اكن عة ديعب ةل هما ءاده (ىنلا] عي زاين ىف شامت ديآديدب هكوزئام اثنا :رتلص+ا
 همهوا ىاهرعن و شيب ز هدو تاهت[ سورخوا »ف ىمع سفتالبهئال هر وأي و ىري هناوهو
 ىفاعيج هئيصومتو هذ“ انمسأا كيدناك ةيادبلاو أ ديلا نمزاب ا( ىنعلا) « شب وختةورد
 لالا برقموه لب ةالس ا متاذ د ىلوتالسنوكستالنأ 5 نعد هنهلا لو لوقي هلاك هنثو
 هسيصن تاغرالا ةفرعم هحو ر ىطع أ هللا ىونعلا* امسأ كي دوه حاورالالاغ قول زالا فو
 نم نام نيل اغلا نموه سيلو هنقو ىف نوكب عبم ١ هزاعدو دعرضتو »زا دأو هءالكو وسو
 لاقاذهلودنم مهمؤاشتل هاو أم ف يمن ىذلا يللا سر اوعطن ااولوغي تأ قورطلا لثملا
 [رد)ت يب نبا ىنعمو اني تددزاام*اطغلا كول كن اننعمو ىهاكت ا..الاانرا ئنعمرد 9

 اهبقءوريثراةحلاود لاو ضغبلا نب
 مهب ماعئالك كلو أ) مهم ىلاعث ا لاق سكملابو سانا !لججأو نسخ هنا لانحلاو
 ا( يكف اركزك ٌةباي) لاقا ذهلوهدا دعتسارا دةعدحأ لك ذ ثمنا اذ لعق (لشأ
 اراث او جوعأ ن وكعب ءاعوهرط:ذ جوع أ ناكنءلكدذ جوع الط ىرثءاجوعلاةردللا أ
 قءرجلناب هلا زوم[ ىوزا ناسورخ قاوطب ىم سكعلابو جوع هنم ةرهاطظلا لاسمعالا
 لجالعايسلا كاذرعتب الزاب !نمىأ هةمحأ. هل ااولعأ كلويداب(ىنعما) هي كنا درجب هلدونا
 نونلعمو ةهيرشلا ماكح أ, توام اورتنأ ماب لوقي هناك ةرجآلا ىأ كن دلا لسجالال نا
 ةياثعنوكيىذلا نم بادآلاو مالكلاوتوصلا و ثيصا !اولعت سي رطا | لاوحأ سال
 |يادآالاو مالكلاو ادسااو توصل السي هنان ىسهلالا برغللاو قمت .!ناطلسا !ميدنزأبا|
 اس ج١

 املا



 امكن

 و شدبب رغنر دي بذاك مبسط ىرششم ىولارأ ىنلا الاذالثمايندلاعاتم لحالالئاصلاغ
 تاطلبرقمرغبالكأ هرغب الو أي بذاكلا ميصلا (ىنمملا) يي ش ديو كين لع بذاك يم

 بذاك |عيصلا» [عانملاملا شر هرغن الف بذاكلا عيدملا ميقو نسحب ماعلا 3

 هدنتشادتي رفداسعسهكات ... دتتشادصقان رفعاش دلهاط ىراتماةئازا عوكل

 نمواند أ احس بذاكسلا معلا وذل مخاىتح صفانلا لفعلا اوكسم اين لا لهأ (ىنسعلا]

 عصا لئاسو نعاودعاهنف اينارونانداس ايس بذاك ايصلاكى ه ىتلا|.: لا اود ملمع

 اراه اوراكب ذاك يسإل 03 آلا ومر ايذدهلا لئاسوياولغتشاو تاءاطلا ىهو ىفاروثلا

 رم نم مك قو د بذاكتلا عيمملا( »ملا ب تسد ن وربي زور ىوبهبءأ ه ثسدز

 نا بذاك اميصلا يان 7 الالزغمج راغاوتأر اهلا لمأءم-الةهئاقو

 3 ا نال ةلحم !ىفاو هنو اوربدشو قب .طاااودب ,وب لازا ذاءاقد اساصس اطر اهمية ماعبال

 قارلاو ريكا او ايتدلاب نوتفلل لاما ذ_هو قداصلاعصأ1لمأي ب رطلا عبشي بذاكلا

 هدايبرهرار قلخ باك س إل ىوثم بذاكربس مهفايا دهلا نع لذاوقلا نماريثك اولضأ
 ارمثكى عع هنال قلغلا البل نوكيال بذاكلا ميل !( ىءملا] دابا ا اوراكس يدهدوك
 هنوكرابتعابف ناطب كاان هنان صقانل ا يشلا لاحاذهو لالمااىأ ءاوهلل ل ناوملا نم

 .٠ نيهرار بذاك يسون, دشى اإل ىوتتي "لمع ين ىلا سنحلاو ن

 ادي مو انيرةوانيمر بذاكدا عبصلل ترس ألا ( ىتعالا) هب نمو
 كادهاذان .هنمولاغالايندهلا نالو دوب[ تما هتنراقاذا ادآكاضب امير

 | ردارببىرا دهجزا و ناما دبوق امنا كرك برك ففى ع مدنئالاوهتمذخو هنراق ءتنراغل هللا

 سنحوهاستا |
 .ذاكو نار ندا م

 حالا لاعئلسمت بد ىأ نمانامأ ةحاابشلاو ىف ذل نم لسمت ار( ىنسهلا) يب نامه نط
 اهيأ ب ىلاهث هلا لاق لماكدجوبالو نيصفان قاما 'لمح نظن اصقان تنك اذامنظلا كاذاشبأ
 امئاقاعت هوقرابتعابخالا ىف هوقو ا نظا! ضدنا نظلا نمارعتك اوبنتحااونمآن الا

 هشيمهد شابك كدب» ىوثم بسنلا ةّرخا نم ىوذأ نيالا :ٌوخأر ابتعارةوخا نونعز
 قلدنا قس ىف ميغلا نظااناظو (ينعلا) م رانقحردلا دئاوة دوخة مان ه راك تدر

 ناقلا هجر ىلع ضانلل ةئيسلا لامن أ دش ب ىأ هقيدس قح ىف هبوتكمأر ش ميك لعفو تيب

 هاو ار ئئازشلل كاانوه لاقوزاءالة عم عم طلاربكدومنأطا لاربمأ دتسسأا؟ ئيسلا
 | زكورح اسارابنا « لاهم ع زكرذءكناخنآ ل ىرش |ءهساقوةريثكملا

 نمارجتيم نوةقانالاو راغكل اىأ جاموعالا فاوش وفاسالا كين (ىنلا) دما هدئاوخ
 نركل با ذكرحا الو جابو الاو رصتم ايءايدنالا اوعد مخه افس نمو قاما اورخكسصلا
 ىم قامت باى السولا نب رطلانمنورفشو رحدلا نولعفياوناكر اغكلاو نققانملا



 م وحوتسج نآرادز ناشي ارب ه وا يك ايدو تسنا ديم ءاشإلا كم لرفلاهدننال
 ناطلسأ | هلعف شيتفلاو باطلا كاذو زابا ةفاظن لعينك هفن دوم ناطلسلاو (ىغلا)
 مريخ قنازوا دشاياكب شن« ردىاتكتار هرجع ناريما ىك هج ىو الئاث مهلجالدر#
 أ لاحلا لاذ فو تنولا لا قزاب نال ليللا فصنةزطاكلن بابارصفاءارمأ اب .(ىنعلا)
 (ىثعلا) ميراىاهشلام سامري ناز ادعب ٠ راىاهشلاكسدياديدباتإو ىء هربخال
 ًانيلع كلذ دعن ماعلا, اق املعي وةرونمل زاب !ثالمأن :وراكفأو نوئطرو وظلل أت يح
 ارامث نمو ىرةيوغلاو بيدأتلا مج انه شلاملاو نوثقلا ىم<ش اكسل نازي ابيدأت
 الاذ كتيهرو كتي طمأانأ (ىدملا) مب ريخزج مهاوضا هر زازا نمو رهكوردانآ مداد
 ىم هنعمتربخ أو ملفا عوفر قيفحتو رم ا الابهذلا الاذن مبلل الا ورهوحلاوردلا
 دوم ناطل لا ناكر. (يعلا) مديد ىزا انآ ارنا .٠ ديبط ىرالدو تفكى مه نبط
 هيلاءود:-أ ام عوةو ضرفول هن ل هلريظنال ى أ اامأ ىل ءرطشي و مالكللا اذه لوغي
 انأالئاق( ىنعملا] ب دو ثنوجو ا دونشم رك افجني دورى مابز رب نيكم سماك ف ىم غال
 |رداصملا*افبللا |اده ممنوأو هيفا الى ذهلا مالكا ايما سها للزابا قح ىف ىناك ىلع بهذي
 مو نيكة دوبنوزفانيزا ك٠ نيدو حد يوك ى رابإلو ىمابءاطض»نوكب فيك ه ح ىف ىف

 ةزعوةثكمنا هتداعوزاب١ نيدو <لوقب ولالا مالكلانمناطلسلا عمجر مث (ى
 | ضرغزاو و دو ءريطنمتشزفذفب كف ىم هلوق هيلاراشلاواذهنمديزأزا

 اوهىذملادسافلا ىركسفو نط عيشي ىأ ف دعب ابا كوكي تأب (ىعملا] مب دونا نمرسزاد
 نالهلربسخ الالفاغ ىرسو ىغرغ نم نوكي و أاب رطضمرات ايضغ ىأ اريطتم لوم ريسغ
 ندحالاو هقح ىف ئسلا مهل نءاول عا نيزامغلا لامر اهلا ماقهالا اذهب ىدوصقم
 نال اذهل ثم لوب هنآك ل عاسشلا معا ىنعجر دص,هريط نا ىلءهدنهرهاظومولعم ىداةتعا
 6 ير اموادو كدت همم خر تاليوأت ددنوج :.. 9 ىم 4لاتح ال هقح ىف دسافللا
 ءانبلامشبا درب ىريتالب وأتلا قامو ءالشالا نحمي تالب وأتى أرامل تبا نكس (ىنملا)
 ىلع هللا لاق“ الث الا نم تيم ىأ تامو بولخءنوكي ىنم عنو ةدئافىأ' ذيب رعلا
 ىو ىلءبواغل اتم تامر ةبلغل ا ىنءجدرب تا ىلع (اريسب رسعلا عمت سي رسل نأ

 : :ةؤم اهل |لمحت ناك اسإو ل تم الاغرزشمالا ممءايلو الان“ اينالا الي سان د 3



 ف( ىنملا) هي تسرالاناعرتاعرصباك ه تساربازايالب واتيحاس 8 ىء لاق ءاضرلا
 ىلشا اذاال__هرهل[نةبن اعلارجازابا ل1: نالراسزإباءالتنالا نحمي رأت بحاص تملا
 اد يعهللابحأ اذا ىرخ ىلع هزأر ههجوو *الولا نيع ءالثبالا | عاذادبعلا كاذو دبع

 اله مر داسقلاو ايولفمال ابلاغ نوكيىلْبملا !ذه رثخ بوبحم بوبحلانمقأاملكو هالتبا

 +. شويبعت ثسه و تابنا دز نف باوخ فسويوج مهالب ىمزم ا بئارعللو رباس زاك بوأتلا
 اهريبعت امئدلا ناديزيولا نيبوسنملاءالؤ ءايؤ ر السلا هيلع فشويك(ىنعلا) « دابعوا شيب

 ىقفاسلا ى أ (اكدحأامأ نححسلا ىحح اسايإ ىل اعث لوب هنم انيرانل هاكح ال نايعدئعو هماذق
 (رخآلاامأو) هان ؤرلب وأتا ده هتداع ىلع (ارمخ) هدبس(هيرؤسف) ثالثدعبج رضف
 لافت انيشانبأرامالا انو رب وأتاذه(هس أر نمريطلا لك أنف بلسيف )ثالث دع جرضق
 اذكتيلالم ىبهتااهبذكعأ اهندصامقلأ_هنع (ناءتفتسن هينىذلارمالا) م(ىفف)
 دوبك هريخ دم دنا ئنوجاردوخ باول ىوشمر ها دنع ابندلا لهأ ا, و رريبعتزابأ
 اريصواينالا لها لاوحأ برشا سوي فراعلا ملعاذات (ىنعلا) يربغباوخرشز ففاو
 فرعي الئمشثىال فراعلاربحلا لج لاهم اقح نعربعو ان اع هلقع دتعتناكو مهعئاقو
 هيلع هللا لس لوسرلازاباب انه دار أفريغل اريبعت رس ىلع فقاو هنال هتعفاو رس لعب من هتعفاو
 ص متز رك 9 ىمناطلسلا لاقو مهم (1) تاظيلاو تاريما باصصأ نم هعدان نمو لو

 زاا تيرا ضرذولو (ىعلا] نان النا سل سو درك: مك ٠ ناهمازاإ
 هتيحو هنلصو نوكئالو لعفب الب وبخلآ 2 [بابرهملا لا :ناحم الا ةهج نم فيس ةءام
 نال( ىنعلا) م موا تعيشون زج دوخر خت كوا ا دال ىع
 :الانًاوهروهانأ ةيقلا ف وكر هانز :زىلء هريشا ىتعملا ىف فيسلا كلاذ

 1 1 ردا نا ايما لوب هتاثماىلاعت
 | ىنال ىسفن ىلع ءالت,الا فيسس عملا ف بر نولبعت مكسنال ىنب او هغئثال مكسنأ
 ا دجبأ باس ىهويملاالادبحأو دحأ نيب قرذالعأي مالعا اذهرانأ منأومنأاثأ ةقيفحلا ف
 3 اذشأ لو هيا عهلا ىل ناكر ةلاسرلاب هيف فرسش ىذلا نامزلاودو ةئسدوعب رأ
 دادتألا تابثالو ىلا: هللا ىلا ءايبنالا برذأ ناكاذنهلو تب ذوأ ام لم ىنىذوأ ام لافاذولو

 ازاينهكن 5 ىو رزادنداضتم هجرك !تقيفح ىور زا قو عمو قا
 نكلو تسئرو هدش قر وس و تا هداسو ث تروس ىب هش [هكسنا انح ت ءٍ

 ,اًمالا ءيفكت ل قاملاو تسزاردتآحرسشك تعبيخ ردت داتا نارا تابع
 .نيداضتماناكولو ةةيقحلا هجو نم قوتعملاو قشاعلا داتا لاك ناس



 نأشو جايتحالا مدعو" انغتشسالا هتفصو قوشعلا نأ ْىنعب ةباملام دعّدش ةانحلاوهو
 ثيح نمو ناداضتمرهاظلا ثدح سام جايتحالاو راقتنالاراولا هتفدسصو شاع
 نمرهظت ةبلزالا ةسبحلا نا يلزالا بسلك ن ار وظءقو هاو اعل !نالنأ رش ةغيفألا

 نمو نات ضرهاظا !١ بسح امهنرافتفالا: شا هاارمظم نمو ءانغتسسالا نوشعمارهظم
 ةضةروصلا مدعو ةالخحتو رو سلا نعةيرطرةر وسال كرملا اذكن ادم ىنملا ثيح
 زاكرملا ف ةسيئرملاةروسلا نا لاا لب ول هحرشو داتا امهنب ةمم ا ىف نكلاو:روصلا
 امهادم !ننروسرهاظلا بسانكولو ةيلسالا رولا سكسمع ىه ج رامتاىف
 لك هلعيداشا امي, تاتروصلا ناناهو ةيلصالا وصلا ىهةين انل اود كرملا ف ىهىتلا ةروصلا
 ناهك اندماردلا «٠ ىفرودرسهزارنونجم مح 9 ىو ةراشالا يفك لئاعلاو لفاع
 ىرودنا ىلع ض مءانأر وغلا ىلع ىفارذا اوردعلا نمىلر! نودي مسح (ىنعملا] « فروخ
 نو: نآربد مادي دبات « قايتشاةلعُم ءزدمآش وح نوخ» ,ىء قارغلاىنعم لادم أمض»

 قانعن نونحلا ىلع ىف أ ورهطل ىت ىليل ىلا هاب ثا ةل هش نمةكرسيل ىفأ مدللا (ىنعملا هب قانخ
 دعب( ىندملا]« شر لرزا عيه ت سين هراجشذك « شن دركورا دبدمآ ب يبط سظ ىء
 مشي نز لرلا نم“ ءالو ل جالعال لاق هضمن بيبا! نئأراطف هلاوادمو تح اعمل ىفأ بيبطلا

 (ىنعملا) «نوتفو ذايغاسسدمىنز الر نوب يفت ىاريوبا اف ز كلر هىم دسفلا ىاىازلا
 شو راب ىمنوتنوذداسف كلانهل قأ ب يبطل! ةراشإو مزال دصةلا نود مدعف د لسجالا
 لاما ىؤداستلا لاذ( ىدملا) « ريو د عن[ناموردةزرشلتا هوا شيكت فركو تس

 ىوتشم الئاقداصفلا ىلع ثهلادانعم لاذج اس لآحخلا نق ءرتشن لسمو نونا دضع طب را
 ىأ لدرطعذخ (ىنعملا) يي نوكمسجوربوكمريعرك « نكدسف الزنو ناتسندو د لعإل

 |بهذا قيتعلا مسعلل لق عجولاو ضرملا اذهنمتمأ نادصفلا كلرئاو كنرحاوكئدُن

 5 دسجلا ىلء نوكيلب حورلا لد نوكيالر رضلا نوكل ىدتع ةرابتعاال مسملا اذهنال

 أرامل ممل من يرغربش نبزا ىم غنوج ه نيزاى مرتك ءجزارخ [ثذك
 اندسفلا نم ىأ اذهنمفاخت بدس ىأ نءنونسلللاةلامحلا اذه نونحلا نءدا سلا
 درك مهدور ركرهو سرخو لركو ريش ىم تابضغلاعسبسلا اذه نم فامتالثلنا
 ىئتعم» ددلكر شحو رام لكو بهفاو بن لاو عسبلا .(ىنملا) م ءدمآدركبشف ركب
 ريدرك كباوطاساوال-.لكفارط | اوه جا ىأ اهجاونأ سرتةمىأ ءرخآىف ةدئازءاهلاودد
 «٠ رشاووزناش دبا ىلا ىو ةرئادوع .براثلا فاكل ريكي درك

 ةرثكنم الوكليلرشللا ةغارلنم مهلقأيال (ىنملا) مي ركحردلادحوو نش عئببن
 نأ نم ف فخم ىسهنا نا ىل-* كبلدو لديك ىف وه ىذا دجولاو ىثعلا



 (عوص)

سجولاكيفرثكوةيرشنلا نمشحت ا لوغب ناك ةرثكلا
 نأثدك ىتسح رطاشلاءا:-ىأ د

 الرك »م كوناجمو كوراتاذهلو ر رش لدم ممل لصالالا اولغو ادي كلردتال

 بئالا (ىنملا) هب تيمموا قدعزاهكدشابكسزمك « تسبح قشعدلا دربشو سرخو
 يبيشملا نموهىذلا لا ةباكل !نمىندأ نوكيفنوكيأم لاش ملعب عب كاو بالاو

 باكملا نم ىندأ هند اثم ىلعر ديالو قشملادهاكثيالوذلا ىنعد ىبعالا ى» لع اقمنسأ

 باك سعد اربكى دوو الررك » دع باكا يف ةدوحوم نشعلا ةلاحناف
 باس ىلابوسنملا باكل قشعلاو ةبهملا رع بلكما نكيلولو(ىنملا) ارسلك
 «ناكسنوجترو هن واسنجز مهإل ىم بولا "باي رآو بلقا!بلطي ردح تن فوكملا
 قامت وق نم موومملا باكدلا سن نماضي أ (ىدملا) هي ناهجردلا تسدر وهشمدشنرك
 بالكللا لدم ةرو ملا فهكلا انفي ىأ(دي سولب هيعارد طسان مهلكو) فهكل ا لهأ ىف
 1 2 بلككايئدللا ف دووم نكسلاروهشم نكي لولو
 3 ,سن الا تاسيت ىف ىبو دخلا ءررقاك هتول نم

 نم كلرب_خالنمايف (ىنعملا) ««شيمو لركز الد ىوبوتىرب كي شب وخ سنحردلا
 فوكسلا له أ بلك هللابلاط نكن منا ىأ با ةعاربب هذ كله نما

 منغلاو بئذلا نمبلقلا ةعاربٍبهِذئيمْوأ ائفلاو بالا نملبلقل ةغارتن !مدسفتى تما[ '

 كى ته ق م ى دورك و وكم «ريغاز#(هلصال نجس نم بلقلا ةحاردستالىذلاه

 دصت مو دوجولا نركيى معلا ن كلو (ىءملا) ب ىدشون ىو ونرب نان ىدز كب ىدب
 اينضازنكسسص تنكى سد فلا دجى انتوا ذ-هرس كلر وظب | دوحو تادوحوملا

 زيكا رضي ىتمو كالفالا ثمان امل لال لونو فرءال قلل تلف فرغ أ نأ
 كارد

 باق
 'نانإلل ىم تنأزيمللا كلاذ نوكمىتمو هسفنث يلم
 نمتبحأ تنك ّيثىأ نمتلقنافازمخ تنأ تنك (ىنملا) م ىعر ناباتىدب

 موبلقلارس كسنج نمذخأتإنالوقي هناك حورلا ىلا اهب رطزيملا دعت ثمالاوءاهتشالاو

 رهظمء ايت الا ع بج ت دخول ةريسعنلارصمب ترظتنولوُك سنجربف نم هيفراعتت

 ةءالص همثم ةطساوبو يدل ءدادعتسا بس

 وفل يصبو افلا هم ى م زيسملا ةبحتشل نكيرلولا
 تناكسسنك] زمغلل اهسشاع ةروصلا ىف تنك اذ

 ببس نم ىثعي ءاهتشالاو
 كاشير طدجووا دام ٍ



 عجرم 01 0
 نيك هوك زا نمربص و شينز ممرت ى ع نم نون تفك ف ىونش» لافت نونج ا ةصق ا
 تمنت[ يعمر تاما .ةدداسنلا و نهنونما عمال( ىندملا) شيبه
 دياسان مخز لب مط ىون : مظلارسغ ىلا لبا + مظع أ يظم ك .نالرتشناا

 01 ىلعلا) م متىرباوخي 30
 لرالارطكلا فكل انا م متت برعضأل نشا

 وهون ديدن مه دحو ماك | سفنع راشملعف ىناسا!ىفو ماكت !ةادأ يمملاو ندب
 "تردي اقمار ف دست ٠ تدرب ن مدوجو قيلزا ثيل »ب ىمةك ايم اورغ
 دوجو ناايتولعردملا كلاذ تا نم فدصلا !ذهو هولك ىلا نمىدوجو نكس (ى

 ناكو شح ةينابرا فاسوالا ىراردبمعدوو فدص ها تا نم ةيولالا قاشعلا
 لك بكت دصف ىحانعا ازوةلالخلاةظا

 كى مدسخ كداصخ ىامسرنؤو ىمداست
 ا رت يا «قذ 0 ا
 لقص بح اسالا لعيالا ذه ى الك ةنفحو ىرمغ تسل يافا هب اب رمضآو ىلول ىلع ةلفغلا
 تشورلةرأ كفنان د كملنا ذو باغلارونم لاك

 بحاس الاذإعب (ىنلا] <

 لاو لءزاوماهدرك شومارخاردوخ هوتي وءاهدشت سن دوخ
 تسودارث مزاد سوداردوخرك |ماهدشرداقون تر دخزاو ماءدا هدايارا اردو ثردفماء دش

 قع رخا (دشاب نيب ىادخ نييدوخ هجرك دشابن غبار كره (تبب) مئاب هتشاد
 لأسغنادإ .ىفاذه ميقابلا اذه ءسنوىندسق لدصت : نمو ىف ر ل ةرنم قلخ ىلا
 قشاعلالآق كفن نم بحأ كس ةرأ ىنم بح 1ك فن ل ره الئاق شاع نم نو تعم

 تدسجو البو ثبحتو قاف نمو ىمفن نمتيثفو ىعالب و تيم ىةن نمانأ قوعالابيحم
 ةحوءايلرالاوءابننالاةلامةلاملاهذهو املاءكللع نمترعسمو ىلعتيمن تا هناؤ



 اهل

 قرد تيطءأق شاملا لاقرر ارسالا ىفءاوضتوو ءاحلا ىلا اولسو مهدوجو نع مسهّو رعل
 نوكأ ةةيقحلا قفايوبحير هاظلا بسحب ىسنن لس أنا اردنقمترس الردف نمو ءاوهلل
 لصاولا فراملان الهذنءارةةبقح ار ابتعاو ب هع نكل هسفنلايئارب رع اظل بسحب ناكوإو نيقيلا 5 ارم ذاك م لك لاضف قانسلا مكسملا تيمي دمثتسا م سكملابواروبحم لكس
 ىلا قافس ج رخأ ىسرفلا هئيلح هبي .بملاما ا هلورثأ قبب ل نال دفنة يو ردل نكمل
 : ذل ا فقفحو ىندصق ةلدصت نمويف ؟ر ل ؟رنمقلخ
 قابلا ةملاكملاو ةهم عملا هذه ىلع ىأ قابل اذه ىلع سنو حلا ةردل ؟رنمماهلالا نب رطإ
 :نالفلانبانالن كيو سرد ه ناضءاز ودام قوشمءتذك ف ىومهفاشع نم
 بوسفلاح وبصل |تةو ف ىأ حوبس ف ناقمالا هج ونم هةشاسعل قو ثعملاف :(ىئسعملا)
 كب ارشلا مسا حوبسلاف قربغ 4لاسقب“ 1-1 ىف ءرمشنااك حابصلا ىلع باردا برع
 ىرادت سودونا صرمإلا ىونش» لوغل ا لوفمو نالف نبانالثا:ثنأب ءانعم ىأ كءريدقت
 بح !كل نكس ثنا ىدعاي (ىدعما)  بركسلاوذ ىاوكت ساراردوخ اك اي« بع ىا
 «. مدشاف نانج وترد رمتفك » ى+ عب ابركلا ذاب ىل لق ثكسفتل بح 1تناوأ
 سر رالاو راسعجنارالا انهت كاس أرلا قرغمو هو نارا لا نم كلن » ولم ىفأب اهنا ترصاذك كيفانادنرشملاببح ماعلا لاق (ىعملا) يمدتاتناراسزوت زاعربدك
 شوخ ىاوتزح مدوحورد و تسل م[ للكائن زا نءربإ» ىمداس وكن ولو يمال باح
 لحام ىدوحو ىف نك اسكن ى تحبين[ رمان كلرع ريغ سبا ىدوجو ىفو مسالا الاى قبب لولب معى دوجو ىعب وكي آمسالاربغ ىدوجو نم ىل# (ىنلا) (تدنماك

 أل عاارعجاب كيف مقونأب الثا لشمابن اة تنك اذكب بسلا لاذ نمو (ىنملا) ي نيبكست ١ | جيو ردء تصر سوج م» ص نينا نم مدش اف بست ف ىونثممسرلاربغرث أ ىم
 لكن دو عش ج ىم هيف ىعر ل نوالح لسعر مج ىف قرانا وهو للا نمرا دقم نعي يف ىجشو
 .كبوهرج لشسوأ(ىنلا) م بانق_5تاغسزاوادوشرب « بانزعل لكدو كوك
 211تاف- نم أولم نوكيالعل نوكب ىذلار عا نالايةا مالعا ىأ بان

 ف سوزادو برب وردا دنا دس تف صول ىم لانا ذهلوأ
 ال_ءاراس ىذلارحعا لا: نالرطا كلاذف قري برطا ف سوو
 كلاسلا اذك سما ,هتيره ثي هذ ىأ ًاولماهتلع نمو سم

 قييالو ةةرئاحا سعت تافص: فصبر هواك افا العا نوكيو ىزاسم ا «دوجو ىسعنب
 اا دعج ىمأولم ههجوو هةبصأت ن وكب ةة يملا سعت فاصرأ "ةيرشبل تافص ن مهي

 دمي ألا ذدعب (ىسعلل) مان ىانآدوروخ سو دوار شإ وخ ىرادتسو درك ازا 8 0
 كاش



 يتلا
 (ىنلا] مناك ىدشإ شيوخ نس وده تأحوارادتسوداردوخ كرو ى+ 03

 ىف بحل كات امحار بلقلاو عورااابحم عدلا كلم ةيلعالا ةبترص غلب ىذلارفعا ناك ناو
 اردوخ ءاوخإل ىمذاختالا لاك ىلءلصح هنالهتاذو هسفنل ةبحن وكمت كلشالب ةمي ملا
 بعدارأن اف اسلا لعللا ((ىملا) يي باتف ادرادتسودواانءاوخ هبات ل علدراد تسود
 رخال ةقوشعموا هس: بحا تاساملاو كلف سمعلا :نأ دارا ناوأ هن

 ىونثم قوشعلار نذاعلا باج نوكيال يتلا قرشا ءاي
 |رطان(ىنعلا) « تين رثكايةز+بناجودرف « تورش تسودودنيردناولا
 ءايضريغو» سبل نيسناسملا نم دسحاو لكسم.*الوا هسةنل هنبحم نب قرفالالهاراس ىذلا

 سمشلا* ايض قرشا نمدارملاو تباثور رغما. ونعما داحتا سمكلاو لعالا ني.نال قرشا
 افتر هفا ىوسامم هيلالخو ةعمذلا قال الاو ب رشنلا فاصوالا نم كلا ا اجتاذاف

 باطأت اقثال ناك اصتالا نم ةسح ىلع لسحر هللا ىفءانملا ىلا لسووىلاسعت هللا ق السحاب
 هنمرهظي الهلا هجويةدار الا عفرو فرم مالا داش الاب دارأت ىرهثلا نكلو تيمرذ

 لاكأا نم غلب امهم درعلار ةملاسحلا نإ :هبلف ىلع فرت الو هن اضرو هللا ةدارال فااخم

 ميشلالاقاذلوةرذوهف نكما امهم ةقيضملا هت دوجويف ةيعتولو لاح لكى لع دبعومخ
 هعمم قل نوكي تأ تقولا كلاذمميف هللا ىفءانغلا ىف دسيعلا نيع تابثا نمد الرربك الا

 برق ة عن ءالهو هنقيلب ىذللا ىعملا لعمتي رم هصيرا وجب

 :ودب ععسن لف اونلأر لب نحاسي نأ صن ارغا
 مرات نا مادام (ىنسعا )١ 6 تسنمو دان 1تسين ملي كازو تن
 تا ملبدحاو نم كل انعوه سيل زعللا هبت ص علبب 1

 نأ مْزايف سمااورفعا نييداعت الوعي سمئاادوجو رخآلا رع ادوجو امهدحأ
 قال تسع روك زورواظت تن سئابلظ كاز "او دع نوكست
 (ىف فام ظلادوحوو ىمعا ارابؤلاو ناطر طا نال (ىنملا) رود

 ىذللان(ىنعلا] © تربك ١ سما

 وا 4 0 ارذاكومن اع الع

 ءرمغ نال نم يملا نيته نموا

 :ءراهكسةاز « تدرالكة راد تسودار +

0 



 ىرجوه شع 3
 هيئعفر نال نر ليست القا رح لاذ نالرفاوهنابع هه كسه تابلقلا
 وهن هللا نان قلتي الو هللا ماكح أي معب ال ىذلاو هن اقصي فتي الو هماكح أب لمعتالث يح
 قب ىذفاوهبلفلا ىرجون ورثاعلا مه نون نا للاب مك نمو كرف لغرف
 عن وا وانة دوكبكدياشن رد إو ىرتم ى انهما نعادبعس فت ةيئرعف
 انأرخع لومينا ةيرفعأ ةبترم ىف دعافن نم نيليالف ذكرمالا ناك اذا (ىنملا) .جانقزدو
 هلوق لهلل ا ةبتزم علب ل ىذلا ىنعب“ «انغلا فو ىنا ا هنا رع ا نالسمشلاب داحغالا دو
 هللا ىف« اثفلا ةسي سم ىل ىلا نسي ل ىذا ذكي قيلبال ةئيطمسمانأ
 ةيئرم |ةةلابوةهمالا قالخالا ىنالظلابداراو < الهل يستنءاوعدنان لن ةبحلاالو قاف
  تسرو قمل[ ىروصتم تفك ه تيب قمل انا قوعرف تفك ال ىوشمتيرشلا
 ىف'ا.بلانا ىلع اخو نااانأ روصتم لانر اضوذةترا هذ نان نوهرف لاقالثم ميلا
 الم ىرر هنببر ف ناكنموهروصنمو ةنعارذلا نم نوع رف لافىأ ةدحولل ىروصتمو فو«
 انأالقاعم نوعرفو روصنم براي لاشن انما ف هب رىأرازيزعتا قاقالاثاسفن اج
 انا لاق روصنم حلا لسة نم بظل ل د ظون نوءرفدرو رومتملوبقىف رسل اا قحلا
 ةينانالاو ريكس لانا نور لاول د)و قل مجال دوجولا«انهاو عضاوتلاب قا
 (ينلا) « بح ىاهتلاتحرارأ اة تبةءردتاةشعلاراثاث 9 ىوتثم درع
 1 را ور ةلاذر ثمان هللا امقعاأنا لوف نوعرف كاذ
 هللا فنامىأ ىيغعروصتم هر ةيناالاررفكلاب ارهاظدوسأ ارع ناكت وعرف ىا كلاذنال(ىعلا)  ق بشع ىلو دورؤو دعوا و قبغع نبا دوبءيسكتسوا هكبازإو قوم هللا
 نآ لف ىم هيلع لا تلى رونللزشاعروصنمىا دهورونلاو دعاكوه نوصرف ىأ لاذ
 ىنااوحلاأ كاذ (ىنعملا) يلراح ىأرإ ,زاةرؤداحغاز ٠ لوضف ىارسرددوبوهانا

 قال اناروصنم لوفنالا درحونىاوه ةقيمحلا قو هرس وف تناك وضفاب نوصتم ن
 ىني لولا ىأر نم سبلو رونلاب ء داتا بنسب وهلا هلاالىذلا تلاوه ةشي

 هئطابدامحتا نم ىلوضفاب | ذهرهرس ف ةسبهلالا وهل !ىه هلال نم ترد س تلا قمل انا
 نع هّللاىلاعتهدوو هما لولح مال: دحاو انيع ىنهلالاروثلا عم هنوكو ىمهلالا

 روناون دس يلعلبانو دوشرتكتبكتسان نكدهج إل ىولتم اثرسا دبحوتانا هلو ناكسفا
 ةيلهالاب هلرع نوكيىتحو لما كلي رح نوكنت ىح بل !ان عساو دهجا (ىنعملا) هدر
 ىو لاقءانقالاناببلو ةيئامسملا نموختةينامورلاب كدوجو'انفابيس تح ىا رونا
 راها ىفاذهاربسا (ىعلا) يلانفرما ايدي مدد « . انعردود اهجردلا نكريسإل

 ع وج ايل
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 لك .برااودأ هللا هنال(ىنعما) دو د ىمككتوترد ىلع فسو ةدو شيم مكن

 :راكحم ةءلهالا فسو كي نوكبو ةيرقعا ف

 ق-هفسو و ثركبي زادورح سه فسوإل ىو ةيناحورلا ةيثرم قمدقلا تاثنوكتو
 دايو ةينانالاودو ولاوربكلل|فسو بهذي لكش نءمرجال( ىنعللا) ) «ترسرددبازخمم
 ونكرابْا 00 0 ةرك-!!فسو كله أر ىف

 امهساو نذالاك كنبلكبت نأ ن نك (ينلا) م, راوثوكى لي لعله لح زان
 اربط كلا فو هيدشملا 5 اوشسوكن ءلوالاوط كا فراونا ىلع اطر
 < مدان ذأ ىكى عي نذالاةقلحو هو طرشلا ىنعمج
 7 دوأ ناةيولالابوولارارسا بلاط اب لوي هناك ةيهلالا
 / اطرق كلو رنذالدحت تح نذالا لئسبلمااو ع ورلاةبادهلا الكدر لماك م فج

 كى ان نتنيزو ىدكر كنك الاخ نكهح وسم لف ىوشم كلذ ععس ىف ههذقو لعللا
 يناتلا اذه ندب بارت مارفاخيلارفاس لل نك الن تنك | 2

0 
 كر ثب يضع نأ ثودبراجكأ نيعملام

 سا 0

 مكملا.رابنيمم ءامعبفياشبأ تاضايرلا قادما 0 0
 شارتىئاره الاخ الدنا الدم 3 ابءنآضوكي ون نك راك 9 ىودم ةيملالا

 نكسنالىأش ابمتاراظئاو لم أبوتىنم؟ هش

 م ب ديد ىيضرعكر هإل ىوتثم ةرابتعاال
 اوما عن نم لكو ةمعنو ةش زخ هلرهط ةشمو ةسحزىأر لك (نلا)

 نذوك قحردرب «ب دور تسعوكررمغبت ذك وب ىو دهم اودخ ا
 هللاباب ىلع هيريشتدوعتر عوكر ملسوهياع هللاىفسلوسرلابلا# (ىنعملا) دوو



 معوو)

 (ىلابللا ار(سألمإا بلل نلاعلا بسنكنت دكلاردثب) اولاق مخالدوجولا :ةلحب ىلاعأ

 سنئالاو نا تةلحامو قاعنلاقو برتثاو داو ىلاسعت لاقو جيو وابل ع رت نماولاو
 لك(ىنعملا) جي دنكت فرو ىرس تاو ديار وبه يز كوكس ,هردنا هماح لي ىم نو دبعبلالا
 ةداهسا اوةيورخالا ةلودملا هبرتئأ اسأر 4ةلو للا ب رت لاح لك ىلع بابل لاذ ةقلح قدنم
 نيةسوب و قراسو رئا هروح تا ندا ثكيبش ميناكنه هرسا,مامترمما ندم اهوتيدبالا

 ناك كهثركر مب ندركءرفحار ءاعو شوب و رو تسركم نكن دربتاكو هسنذع وان ديد
 ديمؤفو لجو فابن ىزبجو ذر ركسم خارو- خاروساراهراويدو ندرو1ن انكءاجودنآ
 كشيوغردلا ارح ا -كدنتفكى ابلوارابنارا اردنا ثيدنا لايخو ناناكدبهكسانجن دش
 *ىخناس قاده هدرا ةدرسو درش رج سظتزادع ودنو جى ىردصتوذلاهتخاس
 هوجو رمأي زا :تءاركعلا *اسو رعمربللا فست زامسغلاو ماهئااريمالا لاذ
 لعتلا قيلعت 'ىفالوةوريمالا لاذ نطو يقامم ءرثلاو لمنلااربمالاةيو رو ةئيفدلا
 *ىجشو ةثيخد ايف نط ديو از لكى تيبلا لا ذرفحوتف ارظلاب لاملارتسوةلبملا ل>الورذلاو
 :.فدلاولاملا لاذ نم هنادجوم دع يفوا دفعا ثذج طئاملك لعجو رثبلا نيراغصريمالا
 .هراذكسا |لاحا ذك هياكل اؤشسملانا ادبحو نم هماعطقو ةسيماماابهتل هنو انيس
 لو ةهمريغ م_هراكن أب لطب م طزتاإزالاوءابنالاراك قلاب نيركتذمو نا ١
 0 0م عاادأ اذائبل انلق" ةةفوص ايلءرد هال دوبلا طر نورحاساولاقم-أل
 عرقوب :دئاف ىلعا ولعت مواولخت مع هونلاما
 .امفرو مامتلاربمالا ممدارأو ام الا ىأ“ انمالا كن( ىنعملا عب ديد هرمشو رزوأ

 او ةئيفدللا نيبلاط اويكو دنور ىنءء انه دنا ىلعز اي

 شادو لنهر دصوداب « سوهزا دنداشكى رار لغأإط ىو

 2 لاو مقل فذ ملأ 0
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 يذلا يتلا هذا اة دفا سرب لا اذب ناماقهاو (ىنعلا)إ
 راد! ته همادقاو هماقهازب ردق هد عىل نكيملا ندهلا لام نالاكوكسم نكد مو برضو
 مزركلا هلا ةلسانا قا هأ ةبكسمو عضاون نم دارللا اسال اوعلا نعرمسلا كلاذ ةكلجال
 مارعلا نكمل ةبركسفلا تالامحالا نمنيئب ريةيهلالارارسسالا ىلع نيغئاو
 مدولا -مانركيد موف « دئتتدب لابخربىهورك < 9 ىونثم يلا



 لايحللا ىلع نورو ديىلج الاموق نال هسفنل هسفن ىفالنات ماوعلا نعزلنارسلاا ذه ىخأ اذاو

 ناسخنزاهنابرارسادو ت مهاب شب » ىجايثا ص ىجسا نولع اشيا موتو جيفلا لم ايلا
 | نم ظدح ١ح وراارارسأ وكت مل بابرأ دنعو مادخ (ىنعلا) يذاك لعازارت طوذحم
 || لمللارارسأ نءىلو أ,ن> !ةمهلا بابرأ دع ح ورلانالرخ_أو ءاسخالا نع لعللا ندعم

 يهناجئدزندونامراثرز « تاهلباشيبت ناجزاهرزإلى وتم ماوعلا» اسخالادارأو

 بهذا صاوما مهو نيملاللاددعو حورلا نم نسحب هذللا بلا دع نكيل (ىتدعلا)

 | نمنوغرغبالو زا ذر باذمانل ابندفا لهآ لوقي هاك درئاراشن نركب
 .ابهذلا دركب رابتمألا اذ بو يملا ايو لا يديضت

 راكم لورا لت دعب (ىنرعلا] رهتسه فش .ةكم نأ كك شع هرزصرحزا

 لاحلا ناس مسهللوةيم-هلفء نكل نيصرس زاياةرخعبنامللةرارملاو لامعتسالاب
 5 كيندوك لقعو بارس ىوسم دهب زان صرح ىء انوملا ىلعاويهذاضاولغتستالا
 امالي مكب عرسي و مكه صرحا نان(يىنعلا] يبت سناك
 أدام 0 رانا رع يهدف واما الائه سيل هان ائسحر ظن الوش
 اثيشم دحتملهءاج اذا فسح »ام اثم لو ةيءاملاىلم مصب رحلا ناذ

 ةذلاو مولع ابااخناكن عر لأن 3100
 ىونثم هادصالو هذي ءالوهنو ساوعه- لف م يلع ةيذخم تناك ن امزلا لانو للا

 | ال( (ىسعلا) ميرا ىاعاوتمكح ناي هتشك و دارعاهاغوغو ضرحوت دسهتثك وب
 اريهشوا نا ىله ةءكسحلاةراسشا ةمكم ا تفتخاو فعض ةثامرأ ةمو هه صرحا
 ال قبيولدادزا اذا صرحا ىتمب ةمكسحلا ىل اح ار

 أب ف صي رجلا عقي تح (ىنهلا) «دونشب ت مالم تدكحزا دكت « دنق
 5 هتلغغر هرورغ بيس رورغأ !لجرلا ىعب ةمكسلا سةمالملا عهدي و
 تاال(ىنللا) )تس ايو هاؤل سظن م تسكت دابا البز نومي وف قوم فتيل

 ل ا كاب دما رو رلا دسب ا
 نا مادام (ىنعلا) مشرك ركنآل ددنبدو رثرمس ديان لا, راوي دبانإلل ىوثم هبولث

 يارب نسل هذأ مسا لال طئاخلسأرتأب ل رورغلاباولمملافاغلا
 ا صرحالث» (ىنلا) م ركشوكود دنك اهتجدنزا « ركشوهنب زول صحارتكدوك ف
 | ىولبقيالر مهنا ذلبنررتغيف امم ئاصنلا نم ل اذطالا ذأ عصركسلاو زوالاةدالسح



 امال ا
 مك ملا بكت دن دركن لب و سوه هنوكدصو صرحابارهرججإل ىونشم
 اردلاإط ىمسأ اة تاباوهتن نامزلا لاذ سوولاو لمالا نمع ةئامو صرح ا عملجر
 بابنم اول دىأ اوعنر( ىعلا) جي ماوههديدنك خو دردئارجصه ماس دزاز روزا ديداتفا
 قماوولاعوةوكةضفلاو بهذلا لمأب اشعب مهضعب نيسعفاد ماس هزالا نم ةرخعا ىف ةريطا
 ركن نمنيغرافلاايندلالهأ ماوعلابدارأو ماوهلاك ماوعلا ى وف ىلع ننلا ضرما
 هتسوىفناكنأ ندررخ# رفورك ابدت ةردءافشاءإ ىع اينالاة يسمي ورخالا لاوحالا
 قاشعلاك يندم ىلع ممسرح دش نم تنلا ضيخللا تودي ماوهل اكتر( ىنعلا كرب ودره

 هيحاتج مهمدسحاو لك بري لب هعلم و هلك المسا ناكماالو لاجال ام اور غل اوركملاب

 نءزاوراسي زادن ديرك ىوثمىنلا ضيخلا ىف ماوولا كالهك يندم لام ىف نوكل حو

 | نظيال ؛اهجولارتس لج الالا نوكنالانمورغل او لعتلاو ةنيفدالب ىأ لمالب نوكيالناكملا
 (ىنعللا) بارز يراكو ءرغح نا ناضما هارزيت ىاهؤسرواس .هإط ىم ةنيفدانه نا سانا

 اموت ىف لال !نالاق>' 3 ذانوةيشام خابسسأ,ثأو

 (ىنعلا) يي قيمص ىاموكر دن درك اهرغح ٠ قب ارفتادنتسجو دنكف رطرهإلا ىوتمأ

 اهفاولدجو ةضفلاو ب هذلااوبلطو رع ا نم فرط لك اورغح مولا ىأ قي رملا لاذو
 تاونثاهفاولعج نعي ة فيم ةرفحو:انةىأوك عمج ةيسراشلا فاكلا عشب اهوكو ارفحأ
 يم تاكد كى ا ميلا ىاهدنكه نامزنكدادىنلناب نا ثاهرذح إل ىوثم ةغيمم ةددعتم
 م-ملع تحاس أ ابوس لاهلا نأ لب رفحلا مولع ب رمش نامزلا كلاذ فو (يلا)

 ةسرعلا فاكتلا عفباه داكن ا ىلع نون مذ |نماي ةئيفدلاو لاملانمةيلاغرفح ندغةلئاق

 ئيزاياراه دتكو دنتشا دى مه مرش ش اكس نازل ىوتثم ةيسراسغلا فاكسلا تب نكدنكو
 ةلحلاىأش ااكسلا كالت نمماقتهالاو ىلا نمرادقملا اذهدعب و(ىنعملا) هيدتشابا

 دعباهو رف ىتلارغ اوزااىفو:طىذلا نمالاجخاوكسةةلاحاودانعلاو ركسم لاو

 ىف ناكر (ىنعلا) يب ةئيج نش صرح غرمدنام و ةئيسرهردلوحالددع إل ىم اهوألم
 اري_طقبوةياعالوددعالب هلللالاةوق الر لود ال ةنيف لاو لام ابالط نمدحاو لكرد م
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 « نا زار دوراويد رفح ناشزانهواب ىاتلالضناز ف ىم“ ا غال
 5 مفسر ةملكلا ءذهزا: هواء اؤنكم هم تردص ىتلا تالالشلا كلن

 كاىادلا نكفإل ىوملاجلاناسلب امج هل بابلاورادلارفحوةدئاغالبنيعرسم
 موكم لو (ىنءم1) سييلتلا ىنعم ةزمهل ةزمهلا تفل ( (ىادنا)  فراكنا عيه ناكمازايلاب

 قف موو مجاطا راكسم الاب مو تاكما ال نأ ركل ةغااسب مجال طئاملا لاذ سيبات

 عابشمك و ىوةثم هول فام ىلءاهلاس ناب دشن ةعئاولار فها نالاديأزاياة رج بي رت
 الباو طعأ منا ضرفناو (ىعملا] ي دنهدىىع اوكمسرعو طبام وب دئهدىىفه انك ىف
 ةصرعلاو بارما طئاماورفح الن سفن عا داناوسيبلتلاكلاذب زاالارورغواعادخ بنذ
 ىفةسمابقلا موبركسأ اذا ءايلوالاوءا ايبنالا باتفم لاحاذك ةداهش ىطعت لاحلا ناب
 مويلا ىلامت شا لاق اهوبرخ ىتلا مئادبأ ةسرعوباوب 0 أر تاطبح مهلعد منة لدسعماناويدأ
 دنت كنز إف ىونشم نوب كماوناك امم مها جرأ د ماتو مهدبأ .اكنو مههاوفأ ىلء مدع
 ائيشاودصمل نيزامغلا تنال( ىندملا) هير ا برشوءزاكورودرك ليوا وش اكو-
 يوكو برغس ابل نال اال بايه راا لاملانمأ
 ةريغاجلع ذشموب هوجو ىلاعث هللا لإقا لذا فا !:[اورامكلا لاا دهو نلمس
 لجو ى ع رونءاش وسب ابا ةرجز كما: نشل زلط .ةرسهللا ةرذكلا مهكئلوآ ةرتأ
 مويمكتاشب يك ايو تءاربرو وت يرد مال اوال ملا م ولعلنا نر دناناكدبنو معه
 نادم جة دوس وهنلا لغأازوذك يلاحق ات وذو ءومجو دو نو ءوجو ضن
 نيئيسملثمنلختو نيديلارغس دو« ن اطلسا |بناجزاناةر نءنيماءالاع وجر ناس

 اماف) ةمايلا موب (هوجودوساوهوحو ضيدت موي)
 ذعلااوقوذف)ق امرملا ذأ موي( مكتاج ادع عرفك أراضبوت ممالاي ورأثلا فنون

 .ننب (هللا ة-رؤذ) وشما مهر( موهوجو تضسا نذلاامأو نورغكست
 كير شلا ةبدنب للا ىلء اوي ذك يذلا ىرن) عزل ةروف ىامأ ةوفو نيالح يسهل (تردلا
 قتال ىعا[ نكت /ىوأ(ىوذم موج ىف سيلأ ةّدو-مههوجو) هّلادلولاو

 ان(ىملا) يتسيهتنايههورززانان لفندك و تسدحلاو-انيهتفكدصاقءاشإ
 نأب ىلاهودبب لاوح الاامةلابع اوعصا مهرابتا ادساقم_هألاقو لها شناطا لا مسعر
 مغ ةلودملا يب رعلابهللاسةب وقتل هيف عضوي ئ وهو تايمهلاو بهذملا نمل اع مكس انا
 (عرردىداشرف : « رستورايندديدركن اجر دوك ءاطلا لاما ةجطسلاو ةةمولال ادا



 فهنا

 رف نيأ مهردلا ىأ ىذا دلاعسا روهرو توران دل ءافخا ملعذ تاو( ىنملا) وكراسخيرو
 نمارثأ مكهوجو ىف ىرأ الدي ه->ولا ىأراسخرلاود لا ىأخرلا فرو رسلااةمالعو

 « تر ذخا مههوجو مهاجس الرب ٠ تسروآعب ره عيناي هحرك ىو
 عي رضخأ موههوجورف مهاهس نك ايف بارغلا تحت ةرعأ قرع ناكو و (ىنملا)

 ارابتعا نكلبارنل| تتار وتس هنوكمارشخأ ةرجدلا قرع نكيإل ولو رهاظأ بع
 قرولاو لأ قرعلان' 0

 مهمالع (مهاجسإ) عنن روس ىف ىلاعت هللا لاق لسالا ب وكب عرفا

 ما ايندلا فاو دصم محاةرخآلا ىف«نوفرعب ضاسورؤبىهردربخ ( مههوو) أديم
 ىف ناكرما دكورشخأ هان قرع |عررف قروظب اذك ةدابعاارئأورؤر وظاك ىن

 .1ف ىف ناك ءوةهجو ىلعرهظي رو رسو حرث هبلق
 (ىعلاز جدنا 7 5 دئفزورهززا عب آدروخ هخآ 9 ىوتمالثم

 لاحلاناسلب لومي ولع, ىلاعلا نسغلا اذه ول_حوا"سم نمد رشام لك قرعلا اذ
 اريزيسىاهكرب ه تسيهتهامزلو كرفرك او ىرتم نرعلا لاوحأ حرش وايدانم

 نوكتامرمت اور هزلاو ةعاضبلا نم بانر الن بكن قرع ار(ىملا) م تيجراصلا
 | ىوذ ىلع هنوشب تر وظو قوعل ا نم كمل ط> اشإلا )طر اصمم الا ىلع هلا نارو'

 ىلعةلادقاروالا ةوارطر هنا تاتلقّقرته الآ !بسد> أر هشأ امو ء#بغ امج مر

 (ىنملا) يدهدىىهارك ايو تسيد اشو تنكر تلك عب نابف رباط ىونثم قرع
 ناصغالا نكس هةمرامتالاو قاروال ارو وطن عنوانيطلامتامو روم قرعلاتأا ىلع عضوكاو
 ةمايقلا ف لالا اذك قرعلا ىف ةروتلاتالاحلا ىلء د متل جرلاو دسبلا ةياثمي ىهىتلا
 اك اب مولجرأ دجتنو مهيدي أ انملكتو موهاوف ا ىلع مح مويلا) ىلاعتهللالاق
 ءومح# ه ديدءار ذعر لج ناثيمان لب ىوتم لات ءاكملا ىلا عجرم
 مهام ايه نيغرشم زاب قد ىف معمر دسامل را !ةلجىفأ (ىنعلا) يدندشد>اس
 قاخام لا اوريفوأ) لمتلا ةرو-ىف امن هتلالاقناطلسلا مادق نيد اساور اسال ل ثم
 لاعثعج (لئامثلاو نيولانءولالط) ليقب (أيفتي) ليجورحتك ل طال (ّيثنمهللا
 لالظلا ىأ (مهو) مْ ءدار ام نيعضاخىأ لام (هتنادصم) هرخئآو راجل لوأ امدناج نع ىأ
 أ[ بادن م ضرالا امو تاوهسلا ىفامدص-:هتو)ءالدعا !ةزنماولزننورغاص (نورخ ادإ
 (ةكتتاللاو) هترث كل لقعبالام نيدرآلا ف بلغوهنمدارر اجهل وضاع ىأ اهلع بدتة مسن نم

 امو فالو يركن آرذعإل ىمهندابع نع نوربكش.(نوربكت -:ال مهو )الي طعترك ذل مهصخ

 مرقلا *الزم اهلمذيتلا ةرارأا كيترذعلجال(ىمملا) يي نفكر سناب



 هروشحو ن[ طلسلا مادق اون أ زب !قح ىفةينانالاوربكتلاو اونا
 هلجشلا زا ىوتنم انيردس ىذا لجالة ايل نيم نيلثات نفكلاو فيسلاب
 ةلاسحخلا نم مولا لاذ ةلحو ( ىعملا) يب تاهج اش ىاك تفكبم رهو نازك انثكسا
 تسلالح نوخ ىزيربرك 9 ىوثم ماعلا ناطلسايالئات مم دسجازب ,لكرهمن (سأ نيضاع
 لالحانمدتفرأو انيلع ثبضغتا (ىنعلا) «لاووماعنات ف ىدضي رو ٠ لالحو
 هك انا اهدرك »ف ىونشم ناسح اوك نم ماعنأ انأطخو اسسرعاشل تيهوناو لالح كل
 تنأوانقئالوهىذلا كاذانلعن (ىعلا) يديم اش ىاونفامرق حان « ديزس ىاعزا
 انك لاولار) كلما ةروسف ىلاعت هلا لاقاش قلي مات ئ أب مظتعأنو ديجتا ناطاساب
 ثيح (اوةرتعاةربهلا باعصأ ف انك ام) ركفت لمع ى!(لشندأإ مهن عام ىأ (عمست

 باصال) اههضوداملا ترك انصش) رذتلا بي ذكترهو (مهند) فاتمالا معتم
 ثم زو رف لد ىاام مرج ى شب رك ف ىجنيل ال ىمهتن اهنا حر نع مهلادعبت( ريعهلا

 قاب لبللا مف نوكي نمزج انتبهو نا بلغت ارونماب (ىنلا] جي زود زو 0
 اراهلا ةساغو لظلار اهلا ليللا ةسا نان دش ا هدرك ايزو رز ودا
 اوراثأ اذانناب_سعلاةعيبطلا باصصأ ديما رؤخمل ار وغلا نأش ينم
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 دوم ناطلساا مهل لاق( ىعملا] ير :زابانآتسهدركمهاوخت نموزا دا
 ةساي'لوبغب فارتعالا ىأزا دكملا اذهو راذتهالاو فطلتلاآزاوت

 | ىنعمةزمهل ادع تكناراكسلا ىأ امهنان مكتم ممله أ الو ةسايسلا الو بفطللا مكب لعفأ إل
 ةسايسلا الووضعلا مكمل لهذأ المول لاق فطانلا او فارثعالا مم ىأوام ىنعي هقحوزايانثال
 نركب لاحلا اذهو هفرصنو هرابشخا تحتج ردنم صو هه! ذ هرزارا ق-ةلامحل الغ لب,
 موناؤاجو ثوملا ليقاو هججرو اوباناذا س انل ا لاومأ نيك .”اللوءايلوالاو"ايخال اى نينعاطال
 ناو ذياعرلا هذه مكتم بل الم _ها لوغي مهتبرتل قنا هلل! ىااول م اواوعرشأو ةمايغلا
 مهاب او نأ اول دان مكت اوذعناف قولا باصتالاررظنان .ءا مكتعتوذع
 زاباب ناشياندادازسو ناب اثكمر جو نانامنةب وتلورق هاش ندرك هلاوحإلل
 نيغانو نمامنلا نمةب ولا لو قناطالاةلاحا ناب ف اذه يي تساءتفروا ضرع تب انج

 تيانجنباإ ىونث رع ىلع ثعةو:نانجلا هده ىنعي زانأ ىلع مهةثال مجماطعا
 ةرداصلاةءانملاءذه (ىنعملا) جي تساب نر 7



 ااكل]
 سس ب ب ب بز خب لسا

 ىذلا لاذ لسافمو قورع ىلع برشلاو هبةفلعتم ىهو هديوزارا ضرع ىلععفو
 ارناميدحاو سفنهحرك ف ىونتم مكتعافعدارأ ناو كتس هت دخأ دارأ نا نسحهرثأ

 عيةقيفم او هرلا ةهج نءتنكو لو( ى عم ا) منابزودو -نيزامرودارهاظ هنابىور
 ىوةرياشم اررقتلوريغلاو عفنلا اذه نءدبعنان ار ها ظلارابنعاب نكمل ةدحاوافنزاا
 ةمهئلادانسان ال( ىملا] « تين اهظنساو لح دي مزح« تينراعارمثم دنيز هال
 ناططل الراهظسالاو لما ديرمرمغ تلة لاملاذسهرب تاطلسلا ىلع اراعسيل دبعلل

 ةمرقناس ىه ةةيقلا ف نكسحلو دوج ناطا!!ناسل نمره اظلا ىف تاملكلاهذهوأ

 لهنا ىلا برغن نم نان ىاصن ملا مهدات | نامو ىور ىن لكمة وبلا ةيترم اولا |
 ىلاعت هللا هرامف سانلا تاكسانلا عمهلعتولم لكو ىلاعث هللا نم ءانأ هاك سانلا نم ءانأأم

 ىم دعت ث تضم و ةيراحناب قزراب دقت ايلو فتاهأ نمهيلع دهب وضئارفلا بوقاذهو
 لدتا ناطلسل !(ىنعملا) مي دنكن وح نكر طنونار هنكيف ه د:كنو راقن 20

 معي هل وب ةبن ص ىالو هل بن ذال ىذلا ء دسبع لمحت فيكت نأر ظنا اينغرانوراق مهتلاه دبع

 هعاطأ ن مف يكف هناثيسوهم وهتي وتبقي وىماسما ادعلا«اطد لقيام الموج حلا

 تعم نذأ الو تأر يعالام هيلا نسم هنزل بفارحأو ليقلا«ان معاطأو هيلاع رشنو

 « سو تلح نآراهطلاعئام و سكرطل نايل اءار انو ىورش بات ىلعرطخالو

 فولمعتامم ل فاش هلاامو ىلامن هلا لاةدغيأ لع يعي اع ناطل لانا محتالا ذهاب ( ىئءاار

 اريغاللملا سانل ا حئابقراهملا الهنالانكلر ,ويلاثا تعي اعالناغ نا نب ةالولاقو

 ةقلاحخم للعر دقي فا االاو تاتو لاىلع مب وديع ارتغيف ر وبسسو ما ىلا لف

 عشب انعنم (ىنعملا] حي واح الاراوىاباال « راع شيب .عفشيانه نمط ىء هرماوأ

 |وغعلاو ةءامثلل ببسل ا ىنعي ىلا هت هلبحالا ىف ايبالنكىلاسعأ ءاعمادق «عذشي نم ىنعم

 ناب اوج دسبعلل نوكيالمب ركسلا لب رب كلرغام ٠ ديعل لاقاذا ةمايغل ا مويرىاعت هنبانان لح

 ثليرب لقب لو ميركسملا كب ريلاق بو كااذه نمو ب ركعلا عرك يفرغ وقالاءردقأو هللادقفو

 «دوج يب شلح لوا هتك كم نع جرام بانع ميركل كلب يداوق ناعم مةنتنملا

 قامت هلحٍببس رمظب مال لوأ بنا لاذو (ىنغملا) يده د كش لامن تديههنرو

 | راتهتلاناد ب و ني له 1-1 نامالاجم بنذلا لمملا يعل ىطعت ىتم ىناعتهئيهالاو

 نييلو<هللاناىاعت لوو طبحتْ لكبر هو ىلاعت هلوتىمنب و اهاريال عم بويعلا

 شاحرتسه هب هتاتىفن عج ىلع نوخإلا ىم بؤنذلا لعف ىلءرسامتب و هبلقو ءرملا
 مكح عرشلا نال هللا لح ىلع دوو ممل قح مرج ةاهااسذثلا (ىنءلا) يب هئاعربتيد

 تدقعا 1 سفنلاو لتملا ىلع مدقأ اذهل هتافاعىلهدقعا لئاقلا نال ةلئاسلا



 نقل
 نا لئاقلا بأ ءاررفأ ةلذاعلاو ىلا عت هللا ىلءوذعلا تاكست ىماسعملا ىلع أو هللا مل ىلع
 دئعر ناوبدلا له أ ةيقئما دنع هتلف اون ناوبدلا لغأ نسناكتاو ءتلذاع مهفأطخاداسح ألد
 دوطو تسم) ىم همرجةبدهشه ىو لئاقلا قاعها ةمحرف تريشعو لئالةليبق ةيعفاشلا
 ةناركس تراس محلاذلاذ ىم انس (ىنملا يي دونداكد ,زاءالكى مر دويد «ب دوب لح نازام سفن
 اههالك اهسأر نم فطخوانمةصرف ناطبشلا دحو ا هركس قو و اهناذ نماهلربسخالو
 .دابىدوب لح ىقاسهنرك ف وتتم ىساعملاب اهامرراهاوتو اهحالس جات فطخىأ اهجاتو
 فاو تلا بارخ اسواق ركاز( # زيتسى دو اكمدآ ابود « نيد
 مالسسلا هيلع مدكعمن | طيشل !لعفب ىتمرورغلا ةبنرا لصنو يرش ةلةرامالا سفنلا حدق ىف
 دوفتداقتو لعداتسو ا« دونك ارثلئالم مدكرلع ءاك ف ىم ةموسملاو ةلباغملاودانعلا
 باوج ىناثلاراعشلام دومنلاداقنو معلا ذانسا ناك م عتلاو لعلا تفو مدن وكي نم (ىنسملا)
 ناطيشل ادمان فيكءركسأ ىتح ملا بارش مد [ىلء هنا ب صيولول لوقي هناك ماهفنسسالا
 فراعما دوم دامتلاومولعلا ذاتسأ ناكوكب نم ةكمن اللل لعلا هملعت تو مد[فرعت لهو

 ثماهو تركسو ةكئئالملا همولع ىف تراحراؤنالا تدعمو رارسالا عسبنمو هللا ةفيلخ ةيمهلالا
 تنرددكتوج 9 ىوتنم هلالض !لعناطيل از )فب فبكف مظعتلاة دص-هلتدصسو
 مال_1|هيلعمدآلسعج ةدحاو: رم :ركتو تفل تت بكلا دعد هبركسو مما باريش ةئ ا مدا انديسبرشام نكل (ىعملا) مدر زاكو رتاطيشئزابلب زدش دروخ لح بارش
 شن جوانادو كريز « دودو ملهتائاهردالب نآ الك يجالصن هحولار فسم ىأ ىوردر ز
 ملعتلا نيجاعج ىنعي ملمت ىاهردالب لفعل دي رم ىف عت هنلا كلاذو (ىنسعملا) هدو درك
 نآ رابط ىم حورلا فيفخردقلان كر رالاطوالقاع مالا هءاع مدكل هج
 هللالحكويفأ كاذدعب (ىسعلا) ىوسدررآ اردز» ٠ واتس لح نويذا
 97 مدكعاشمىأوا تبر بناجناط,ثلا ىأدز دلي قأ ةغلابلا ةمكسحملا هتمكحو
 بقا قالا لص مداركس مولر ناط, كلا ةسو بو لبقو هللا لعب مدآ انديسس
 ةلزلا هتمترد مالو

 اك ت-اهتطصم قير هردو تسناوساخنبا ىنكم رهفألاو لدوزادكتاناكمووفمزاك
 ارصاست دراد ىثتهاركدكس كب ؟:اب> صاصقلا ىف مكلو ج ردت سه فطارازه ل دعرد
 | ن1 1ر77 مج نصحرد ندم دهاو+ نوفر و هعم هك اي>رازه دس هردو دكس ءرظنارلتاتتايحيلي نرد



 ا ا

 مكلو)ىلاعن لوتاذه ىلعدهشب و ةجر دنم ف اطل فولأ ل دعلا ىف نال ةهن همنيلاىملا نم

 ام تاق نام الملا فلاق ةرقبلا ةروسفةنآلاو (ةايح ص اسقلاف
 ةيعالو اجت ص اسقلا ىف لسى ذلا لاذ لاقل ذهلو هلتفدارأ نمو مقنابحأف عقترا

 نم اهلا سرك لجعي اهلرظسلا اعيسو ظاصست ايح فولأ

 قحلا لالسج تافس ىلحت دنع ق دصل !في#: لق نم نلف نيدملا مهن لاق ةروتسسم صاصفلا:

 هنع فلل رهو هيف فلنا هنال ايح صاسفلا ف هل ءدوج دهاوش هدوجو نعىتو
 صاقلا ل مكسعت و لومي بابلالا ىلوأ اذ صخا ذسملو هسفنهئاّمب نم ممأ «هتايحو

 قاسنالا حورلارش ل دس مكدوجو الرش نعنوقنت ىأ نوقتت كن عل بابالا وأ ةابح
 نامرح نايم نك  ىونشم اءرلا حورلا بلد او ديؤنتل ىفادمم هل اونا دحول الالم ا دوم دنع
 ازا[ نيمرحملا .مكحازابااب (ىنسعلا) ) < زارتحادصاب كابزانا ٠ ١ زاناىامكح

 تدرأناوفماهتدرأ نا يا يا |نمتنأ نمايرهاطا |

 (ىمملا] لغد كلب ماين تشوح فكر درك لزج نر رادسو درك » ىمصسامت
 كنهمأو دب رجأ نا ىمي الغزل ايإء مرا دل !ال ةيميتئام لمعلا ىف كبلغادا
 قاخءدنمرشناحتمازإ» ىم ةحابملاوةناَبكعآَن مةرذ را دةمكلبفر هظبالة ديدعارا رع
 دعءالب كل مخاهتما نم قئالطاوا(ىنسفا) ياسو وزا لح خاتما ه رامتيب

 .نامقمالا نم مهرثك | قئالملاو اوأ يحتم شم تانامقمالا ةلمح لب زامااو نولختباسحالو
 اياب .ءلاوأ ناهتمالا باعسأ ةلجرأ ةل خش: .تاناضمالاةلجنالتنأ الانولخ

 هللا لس نال يظ# قلن ىلعل كن او لوبا هح دم ىذلا بيب ا زابابو قطا ناطلس اداراف

 امل تأ ال افك ىلع نا لوسرإ عدا باص 4 تسرمك ان ولم

 تسرهنفرعإو ىوث.لاقا ذهلو نولعبال مام ىوةدها موللا ةجررأب ابءاد شعب نكلو |
 نسبا ناد ةرعث الرحاب ار(ىنملا) 0 'لح دو نبات هوكدسو هوكو

 ١ الح نكيرلاذهو لبح ةئاموه لب لبجو لعدر#
 لبجةاملب ةنيكللاو كفل اى هو ريغال لع درجت مهسيلو ةرعقالرح مهطاوبا
 مترك ذامع ميج سانلا "اف لمقلاب مجان طقف لح باعصأ مسه سبل ةيسسار ةضعار

 ىاطعمتادو مفك ىوتثم: لاف ايا نا نع هتناىلانيب رمح اة بتم ح ريشي عرش

 | لقدوم ناطللا مذلكزاب عسا ال (ىنعلا) ي ستسوبنآو مةراجنآنمهنرو « نبات
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 فرع نم لاتوج ىشئااذه لو هيلع هّللاىف «لوسرلا عتطسارك ذام لح الو منال
 ىتسعمو قل احا مهف هسفن مهف نمىفاملارطشلا ىف لاقو موهفلل ب اندسهررغف هيرفر عدمت
 لسو نملالا لالا! زهري بالو ةزعلاوةر دقي هيريقرعةلذلاوزهلاب هن فرع نمُسي دما

 ةممذلا قالخالا نإ ,مىربتلاو غلب لا سل اوةدهاجاو ةضاررلا,اونومتنأ لبقاوتوم ةبترا

 :ررغل او لسعتلا نمدارملا ناس ىف ع رش مث هللا ىف ءانغلاو
 ثلمدو ةفطن كلعنا اذها (ىن ريعلا) «نبا توا ىاطعمجاوخ ىاىقاب ه نيتسوبثنوخو
 كاعالناك هلاححادتبا ىفزاياىعب ءنأسحاو ىلاعت هاء اطءريمأ م ىقايلا !ذهودلجو ةورف
 انتدام نع نكل دوم ناطادلا ءاطعا_ملا ليو ؤقلإ بت ارملا نم قيامو ةورذو الصعنالا
 ناكهكلمبامو دبعلا ىو ىلع هكلمنام لكولكو متفلةرمإلا دذم نهو ىنم ةرطق نمةيل سال
 كاي طمينأب الرومأ .ح ىف ىلاعن هبل !ىضلسْلاالا وقتك كرا دما اذه هللاذل اطءأ امو ءالومل

 (ىنعملا ع ردق ني ازج شتسن هكركموتو رك وجان جسدا وتآر حاج ى م لاقا د هاو «تءديزأ
 بلطتن الجال |ءاطعأ« أطملا نمرا دقملا اذه باتا اًطعا ااه ةمكحو بسام تلأ

 الوتايلاعلا تابردلل ل بويلتاعاطلا ىف ىىلاوههزيغ هتمللبلطو ىلاعت:
 هءاطم نالهةمعتاالو ىلاعت هتردغلةءاغالرب رادقلاا 1:

 اذهاو ىنللابالةروسلاب ىورخالا هئاطمل قفاويىذلاّىدأ!ةءارا أ هنومتابندلا فر عاظلا
 (ىنعلا) «تاتسوبلخدولاخيفادبات « نايغاب ن[بيسدثج يامن تازإط ىمالثمر اتا
 تانمسبل !لخدو لخت لعتل ة> اتمكن لي ريثاتسلا لاذ ل جال ىفاتسلا لاذ بيسلا لاذ نموا
 ىو ريبكلارديبلا ىلع لدنةثةهلاو ريدغل ىلع لدتة عر نانريثكلا ىل» ليلغلاب لدتستو
 ىطعي بدسلا لاذ نمو(ىدعلا) )6 اررابنا مدتكد ادبات ءارراب رخد» ءازم دنكفك ف
 حرش ازهتكنإلى رخل انسو رامالا بلعب اح ىأ فكم !قيدصلل عئابلا
 كان سئذاتسالا وعي بسلا لاذ نمر(ىنملا] م دازتسم .اروا لع ىسا :ك[«داتواديوك

 دزاطاترود ٠ سبودوب شتي هدو نركب رول ىع هوو د ازت لعن يفتك
 يس ,ريريغالرا دقن اذه هلاكوذاتسالا ىأ هلع سفن تاقناو (ىنعملا] هب سخ شيرزا هكتان>

 1درعت



 لا ! لع ىلاهنهقلركتبف ةرخآلا ا اطعلاج ومن اولي اطعلاردق لعب تأ لقاعل | ىلعف هروح

 م هددادوأس كونك ازايا ىلإ ع لاسمت ةسقلا ىلا ةجر مت مكس ديزال حرك نمل ىلاعت هللا
 ازاياابزابالابط اخ دومعداطل لا لاق (ىنسعل!) م ةداينيناهحردرداتداد
 قسم تنامرحج) شمسي رغ كين عشسو بيو ردا لاو لدعلا نال ادع الزل

 ببمولتفلا درنخسالو رز( ىنعملا) ع دئذت ىمتلحو طري عمطزو دما تشك
 ىهعتداسيفت عمج عراشم, 0 كلوفع ىلع نورودب عمططلاو ماب .رلا

 0 .؟بلاغتمحردك انو ىم كلبح نولمأب ىأرغشلا
 هاموأب وأ بضفلاوأ ةيلاغ أت ةحرلا نانورظتنمصو سلا اناهرف مهر (ينعملا)

 وتم 5 كلالهل اب وابو فطلل ارثركل !ءامدارأف ابلاغ أي بمللاوأ ايلاغرتوكلا
 لجأ نمو (ىتسعملا) م« تلادهعءزا مثول اش تسهودرهينابر مدمن
 نسف امسهو تسلأ دهعنماعم ناار طك ىف نيتينآلا نيالا نم لك لاجرلا فطخ

 نانالا ىلع نابل ن تمت اذيع ني سعب بضغلاو ملا
 ل .ضعبلا لاعلا مااقننا لج الن انيلزااهنه لب نيتضراع(مه سيلا مهماكح ا وامسهرأث آب

 اربط ىمامهب «ولعبلا يلا الخ ارث ب ض غلا ل امج ارث أ لخلا فلا

 |نمره [ظونيبتسما نه لجال( ىلع ا) م نر ىظفاردتستابلاو ىف ا« ن
 ظغا ىو ردثليل « نبات تايثا ماوفتساةّكئاز طن ك» .ظغالا ىف تانرا ا
 ىررقتلا ماهفنسالل تابناٌكتلآ وعون ىف دال (ىعلا) ينيفدد سبل

 سل ظفل ماهفتسالا ف نكسل مكبر انأ مكب ربت ىنعم تركيفايراكنا

 ري رقتلا ىف ىنعي نيفد سيلفا
 ىفالاوتاسيثالانيع

 ةفسنلا ترجو ىذلا قرلخما نا ديكس ردشبأبو ةمواتوق دم ةوكس يل ةظفل نمداذتللا

 ةوعرلاو فطللاةفصو ةمواغمو ةئوذ دم ةمحرلاو فالالا ةيسنلاب ه«ةةاعتملا بضفلاورمقلا
 ةيننسأل هب ماخري فتن با امام 0 كنو ىع ةيلاغو ةتباثبضغلاو رهقلاة فصلا ةيسنلاب

 مكر تأ ىل عن كوق ى مارعلا نعروم :!!رمرلا رنا (ىنملا) جي ماعتاوحخر
 قا اوعل ماع .ىف صاومللا :ملك ضن الواروتس-هىأ اينرب رغنلا ١ذ

 ئذملا مالكلا مم ق.ليالماوهلاكماوعلا تالماوءلا ىلا صاوفتاب ة وصخ ارارسالا
 لعالا عت ل ةلو»لا تايهاملا نام« :رابصلاكهنافطل نام حورلا "اذغوه
 ىهلالا لعل ارابةعاب ىزادادعتسات اذ لكلب ةلوهجي

 ماهقتسالا قوما دعنألاروهلا سبا ىنممىنعب افتو



 اهلا
 | تادوجوملا بج روهظانا نةنهلا نيقش ىف قف اذهان ربخلا اذه نم مرايالودا دعتسالا

 لدي الئمهلالا املا ىف ىهىتلا ل اوحالاو كزالااهدادعتسا
 نم تر ولع ةمكحاهداجيا و ىزالااهدلدعتسا ىذتغىلءاد

 : دن ىلءردات لاو نحلاو سنالا اذكو ملا
 نماهجان اءالىملوقل | نكملو اهاده سغن لك انب
 ةروسبةمايقلا موهونقي هنافيكلا باحصأ با ادعت

 روع ال ( (ونقومانإ املا لس ارا
 (ينعلا) « ابر وكن وابريرهكى بت, ,نو>و بص نوح طلور هل ىمشأك ال نكما

 فطخع يدا فطام ىأ ابر نهآ امهمدحاولا كا ذءاولا لثموايسلا ل ثم هغطلو للارهت

 أ نيتل اف طامنىأ'ايرهكرخآلااذهو ءابوقك دب دماكم مولخ نيذلا سبأ انغلاك

 مغر شنو فل لوالا عارصأ ا ىفو هنأ ىلا ممنحو هفطلب لاكلاو لاا ةيترم ىف ناك

 | نيرا اودي بطل تابيلاو تانغ دوثيملاوثسنل نارين ىلا مت ا اق 3

 بصسإ(ىنملا يدشكى ارنالط ا لطابمست» :ثراتارت سار و - دش ط ىم تاببطال

 أ قيمي واود كيو اوي تحمل كي افلا )اشر بابالا بئداسلاما

 اكرسدو نار شهم دعم . دشك اول دوي اول ءدج-كق وثم المنيا ابل ىلا رحلابلا

 نااذكر ول !بذختةلادعلل ل يمأو ىلج لون :اواج نوكيتاياقدغلًالنس (ىعملا) هيدشك

 بي ىرا- نزلا قرف لءةشماملا ابل لاةليثو للا بدغيوارقس: دعل تنك

 ىماعملا لهأو ىنهلالا اإل ارهظم مجالىابرلا مالكسإ ا ىلا نول متاعاطلا لهأت ىولملا

 تازوس شرفإلل ىم ةرفكلاو ةةسفاا نا .. هله أ ىلاو «.لا نوليمب مرجال شل ىلعاودانعا

 ةفسر ملثم نأ تاعاشو (ىنملا) درو ى ترارح درسا شرف.« دربسلاجزاىدرس

 | شرغلا الئم ىرخالا كح تاازا "| تياغيرهاظم ىأق ماو رمح اكل الملا ةغسرهلظمو لاما

 | ةرارلا لك أي دممتملاشرفلاو ةرارح اب اهلدسبي وميلع سلاسلا نمةدو رما!ابهذيراملا |

 لهأ نه دمهتملاشرفلا مهمدانو مجنراقاذاف رامللا شرفلاك لمن ىف هللا لسه أ لوي هناكس

 ىذما شرفلااوسلاجواوبراتواو ءدان مهنأر ةرهاطأا موساذنأ ةكربب مهت دور لولازأ أ ةلالشلا

 لأن ملسوو هتلازهأ ةرارحةلالشلالهأ ىأ ولزأ ةلالشل اوي اوغلا لهأ نةرابعوه
 تح روتزا نم تسودإل ىومال هيل سنو مخاسعا فنا سنو زلخ هللازهأ ىلا ةلالضلا

 ةجحرااذ دسلاىرئامل (ىهلا) ميدوج ىتوطسوتزا نب مسخ « دسهج ىلا

 .ناتتولا لاذممتن هءال_سلاوبجلاو ةوطساا كثمرهظتو طتتؤ دعلا ىرتاساورهظتو

 نيدصلا
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 ميباتف 5 'شييبديكنو روك« باج دراطغ دوب كةر هزل ىع مودعمو نأ كلدزجو نأ اذكموخل امدعنتو ىتفت سما ادوجوب نال .ةسو سدد وةاسم كل ماوالا هج ناطلساب لاف مودعملا لزم :و كو لبيك _تيلورتخر ل مالكم ذه دومحتاطا لا |نمزابا عسا الل( ىسعملا] هب تساتفرتخا م دو جواب « تس ارث نامر رف دل شىا تنك 2 ىو باوملا ناطلكيزايال ابو ىسهتاهللا لب سنع ثان نبذ ىوولا عم لو هرك ذ همدخ نمو همدخه دجو نهوهدجو هبلط نمو «بلط هدارأ نموهدارأ فرع هفرع هللا دست نمتالا عسب رآلا تاتوالاهذهجالا لمعلا صاختالو ىو ملاو سفنلا ةفلا خوهودو-أ ترمز ةلزعلاوهو ضر ترمو راسعالا عراب امصالار ومس اوهورصأ تب ءرىذالا فكو ءهفلبا ل مشوهورمجحأ توم عب رأ تانوملاوهث دبم ىلا هعوج رو ءثياكم هللا وسام كرتوه اونرقنأ ل يقاونوم مالا هيلههلوق نمدارملا نأ ةيثيدللا ىواتغلا ىفدروهئال ارمحالاتوملاوه الا ناي لءاوانتس ميال فتالو لصين ا ىلا سوأر مك اذ .لمعازاياايكنأبليمهتلاب 58 2 باوحورمحالا تولارا
 يولهل !باررأنأشاذهو الرو: .ىف كسلا ىلع ىلةردقال ودعم كلدإ فلل ادوجوب موجفل ا ىعمتأكف سد" .ىحبا(كلاوأ دراطعوأ :رهزلانوكنام (ىغلا)

 ىقش دكينيسويو قل هزرك قوى مهنلا ىف'انفااروملاب
 نيتسوبلاو قلدلا فارظنلا نم تفرثولو (ىنسعملا)

 ةزخ ص طق ىأامواك ابل طولا ءام فرد ىفادب عضو مهم دسحاو لك (ينسعلا) ثلث نول ناشي زوي ره.« رجب نوردهدركب تسد ىرتم مارعلا لاثمو مزالهنع تانتجالاولاستلاو ليل انا ىذأ ع بنسلا اذهف قامت هللا ىوسا ملا هدوجو تيب نا لاطاو ةددع شت نئاقد كانه نأ موسفنأ ىلع اسايق مهنا «توكسلا أن :لفتةيالو بح اسمصار أراذا اهقماوعلا لاحاذمو نالاااًاسأ ل لمدقلا نحسب لولف هل بجوملاامودو_تلايخ ام طسوف نوكيامةرفعا باي ىف ءلخفتلا لج .رالئاقو ابطاخمم#فن ىلازاب !تفنلام (ىنملا) هيدوسح يلا دصن |يمردودوب هحهرخجردرب ندر كس 3



 بيع ىلع اوعلطي نأ ىعماوهلا دهب سعب امان هنوك ةلامرهلا فوج ىلا ذه دجريىتسو
 ىولاةاذهلو نكميريغ بلالاا ذهوءاملا طسو ىف فش انلا خ واكتلا بل اطكيف ..هالنما

 فششانلا راكم ان(ىملا) يبدو ىماعبآ ا, ىهام هدوب كوجردلشخ خ واكتسب
 نءم-ملطد( فلان اطل لاقزابا ىندعي ءاماىماع ن .؟بىمتوأاو رهتا ىف وكي تما

 ولوسحلا هبال اط ىراسلا «املا فه ديرخ دكا -|ىناصلا*ااكوهىذلاىدوو

 نءىفاصلا ىدوجر ىف انك فلا خعالورصلا فى صعب التر 1

 رح اة ايحو رملاكسص تنأو توح اك نأ ةنابللاو شغل ارلغلا دحوبالشغلاو ىغلا

 هللاسماوال ذل خلا مهنم روصتب الةدحولار ص قرغتسمل ا نان اذهو رمعاا نم نوكن

 انأدا-هلاو (ىنملا) هي نمزدي[ىمرشارافوك «نطادنرا دا ذب نيكسم نمربإل يع ىلاعت

 ىلا نيب رمتلا لام برمي عرشمتءابح ىنس انولل ىفأب هنالاسك او اهلا "ىف نوني نيكسملا
 ولو( ىعلا] جب ىتشك !رافرزا قرح دنح ىرخم انتج ىدوشرك ») ىم لوقب وهلا

 ىف ىذلارمسل ا نأل ةلكو فرح نم مك اذولا تثلفغل مرعترمف مه نيذما بذاجالاةمحر

 نورببام مذارم فرح ه ثسوح لاكشاو هب ىنا مح وجال ىء هلاكبمواشذا قيلب لءافولا

 |رمشملاج راخ فرحا بهذ لاك ثالاو غم شلا بلال امل قلم ناك ان(ىنملا) ي
 مالكلا كرغن ىأ الاكهاوةمشاورهظب وهتلا لأهُأ غرد رتعبفرهاظنا الهأ ملطب الج

 لاخلا بابرأهلآم عي و لاقل او لبق |بابرأ همهبالماجحالا لاعءاروىذلا ىرقدللا

 اردو+ونرك ل» ىوتثم رهاظلا مالعلا فغتشتو ملأ اول: ةروسلا ارتب نوألاو

 ازاجيو مظظدلار سأر لا ىفؤملاوه(زغملا) جي ىونشب ىزغنزغما :ءاد ٠ ىوش ىزغ

 بي رغلا عسب دبلاو فيطالا نسحلا (زغتلاو) نهدلاو نمسا ىندجو هتسالخو
 تعم -اوازغم تنكل كا سايل: ترسسكو لو (ىنعملا)

 ىأ افيطل ايل أ رغم فيطاما نسا اززغستلا ىلا بونل
 فو مالكد ارهاظن ع ىنغتسنو فرح الوتو مالم

 رهظب و ةيناحورلا ةبترملا ىلا لهن وتوت نأ لبقاوتومر هظم نوكست امل ىن#عب بللاوزل ا ىلع
 دوخار نفور وزغم » تساسهزارآ اتوب ردارزوجإل ىونشم مواسملارارسأ عسيدح كل
 اهريغ نموأ ضعبالضعبلا دوجومتاوسأ هروشت ى زوعلل (ىنعللا) «تساكىزاوآ

 هنو سفن نغررلاوزغملا نكلو تاو الا تيحبو بالا قب رشق ىتفاذا نكسلو اهم طلاذا

 فالكلا نالرشفلاو تسوي الن غورلاو زغملاعزاللافْرخارهاظا توصالىنسعي نوكي نبأ
 ةرهاظلا مرلعلاب لوقتلا كرتتالثلنا مادام نملابل !رهالالرءاظلا لهالىوع لاو لوغتلاو

 نام شزاو[تسهو شوكةروت دما هن ىزاوآدر ادإإل ىم ةنطاسبلا مولعلا نم كل ال

 .اوروشبرمغا ذهو فشاشلا



 فكل
 ناكسولو عيسااو نذالابقيلب النك انو لسع نغورلاو غلا مف (ىنعملا) «شؤنشوكرد
 ىفتنأ نماي لوفي هناك ل غسعلا ىأ شوهلاو شونلا نذأو ممسو اضخم نغورلاوزفملا توص
 ىزامملا الاوهو ةلدوحورمسك اةيونعملا تاملكللاعابة-الابلاط تنكنا رشفتا ةبت مع
 نع .[طللا ىلا بو كم ازغنل اعمتست تقولا لاذ ىف هتدجو اذا اوزغملاةبئرمبلمحلاو
 قر دقت ةيناحورلا ةينرم ىل* لصحتو ةيتاويحلا ةبن رم نم قرف لفعلا نذأب ةياكماز غم

 حورلانالح ورلانذأب فرحالوتوصالب ب :اعنم ىناحو ىلا مال حسا ميس نأ تف
 هريشة ىف زوعلل ناك ذئنيخ- ةرو ملاو مدملا كح ا. ملع بلغيةيوبح د دبل اثق ف تمأ دام
 قب ومو هوملا دوجولا ىتقو ندب .ةةرمسك اذا نكل مالكلاب ىدؤب توس جورللا ذك انوس
 ةسيترا لصاولا نكسا لالا باص[ نءناكو لافلاو ليتل انها كئايف اسس ح ورلاو بالا
 لسع ا عمم ىف ىخم هتيصو هتوص رب ةزهاظلا نذالاب قلي الامالكو اوصل نغورلاب رغما

 ٌىرغمئزاوكشوخ هنرك 9 ى+ س20 ال بالا بولاطملا ناللمعل !نذايالا
 ..زغملا ىلا بونلل نكيلولو (ىنسعملا) يد :

 ,ءهسنإلى أ اهوسغ غر عسي نءرش
 نازنآ خيرر كم توصلاوه اسعجتآرغت

 بوقف سرا |ٍاكلا لاذ نمو( ىسعملا ب فز ىزخمرب ءاشوماخ
 فو با ىف ىماك دجال ىو: ءهروطخابهتككاللبللا نم مفتتتو اك 1 كنوك لاح بالا ىلع
 نيبلوادنما مالكا تلعأذل (ىنلا) يو َضكَشب رح بل نوح ناهكنو» وذ شوك
 غرفاىأتذاالو بلال. انامز نكف ىلا ىطنلا نمىأ بالار.شملا نم دو سقم اوهر ساسنلا
 دعب و ام انموادبعتم نو ةلاحةولخ ىفاك اس نكو قام ا ةبحا همو ملكسنلا نمانامزا
 بيطااولها شونل او احررلا قوذفاىلال سو بالا لثم وذل بح اسمو فيرح كالا ذ
 شافزارو رثثو مظنىةكدناوا ىء هريغوأ الع ناك اوس
 أري لاورثتلاو مظنل انا تامر نم مك( تلا شاي لنك
 7 هناك اك ابسو مكمأ نكوداجتمالا

 نياساملاامسلاو فول تاعورسلا انيشأ
 |هرورمس كلر دن تح ىلبعلاو لاسقلا كرنو توك لاب #فن برج يلظا ا

 ةلزعلاو ةوافا نا لءاواجغ تهم نم هوق نمةه> كل نركستو نوكي. ص وانتءاقسو
 ءاكنيدنج كن ضمن اهلا تتم الكسلا ةرثكت او ضحم عفن نأناللا

 ذلهري رعت ,ىثو ءاخوربس ق دميدومز ؟ارىركو تك



 ما

منالاو ليغل او لاهل! انكماو
 د

 4 :نيريشن اضنمارا ا إني .؟روشوزينو لل قع ذاخإل ىوثم

 امم زكرو ثوابضاءامالكو ارم نضطارثك انامز (ىغلا)

 :ءرهأ !ىازلا نوكسو فاكسلا تغب زكو ج جوملا ٌلرتملا

 واقر الواو 'هءاعتنةرو تسصاملا طلافلالاو تاماكلا

ررهالال_اولااو الرتئأ اول نادتمالا
 ىفام قرنكتادهاجلا فى دت

ةرخآلا ىف دوكستةسمز ىأ نم نع ابتدا ف دهاسشنل منكن طاغلالا نع ةدجراشلا
 

 انلا ن .فراعتملاوهك ةزعتاا بوتكم لشس دوسأ هرأو هسآرباتكسلا كاذو (ىنلا)
 بوتكسملا كلاذو بون :كملا سأراو دو ساشلا نم دس>او ةبيصعاوا ,لعأ اذا

 رابريم* .٠ ىرس كي دبت يسعمو قف 4 جا يمت :«انعمو هنرمشم ىأ ىساعملا :كامم

 «ىسف سأرلا ىلا سأرلا نم هتباكب بوتكسملا اللذه( للا) هياكرفاكز ارب برحلا
 8 ئم رتكا ولم باتكلا اذ كل كرمك اورامكلاب» .ناعبرطاراد تاك

 لاو الابل بوم اذك عي ميدل! ملا دسار ددات ردو لابو ريودبلب مان
 روع اخ سعدرع جيب رالي يال هتاررقملا نم

 بونكل ندا ءذه فرطتأ اغا ذك لاما كك ان (ىنلا] «يهردابكآدا ثار بج تسد
 تاردعلان النا 353 ١ كدوأ لامثلا دما دغ ذل ىطعينأ ىث :الوهز د كلامعأ
 .لمعل اناكناو هتيعب هاك ىطعي ة هلا ةينلاو 1[ ناك

 2 ”ناكورد مهبح شفكب حز ومإل
 ساب ىذلا ىئاللا لعبنا .قلاملا لج رال زمتاو لاما زدرال
 لمتسلاجوبابااوفا انالقنعلا فاننا ناكئبدارأ ار نيعلا لحرئاوأ لااا لخرلاو
 بهذ ن منان ل مسمال تأيإاىذلا ل عش لاريغو رداصلا لمعلا نهتلا نالعا كلاثه

 لامشلا الجر لل قثاللا اعز تامتمالا لية مم ياو عت أد ارأ ارو فا
 لبقو ةرخآلار ادا ءاهذ ل يقاوام عت

 .٠ ىبج كت ادى تساروثابننوجإو و لانمشلاز أنا 0
 تءاردوكالالنا ل ةرخآلا لاوحأ ن ,لئاغابف (ي وري

 فئتاالثم(ىملا) م ناضمازاشيب



 قفا
 مولغم تبل بخ اداناكاذا درغلاتوصو عسبسلا ثو 1

 | تيصوتوسنم حلاصلاثيسو توسنال قسان ثنان اح اس نكسعت ل نا ىأرهاملو
 فاكلا عب ىبكساانا ىلع درفلا توس نم عسبسل تو س لعك ديح أ لكل مول عم جلاطلا
 ارىيجره و دنكوب سوح دهاشار لكمكسن 6 ف ىو نوميلاةيراقلا“ابلارسكو ةسسرعلا

 ىطعي ىأاوبحم اميطل هحررهزو درو لكل عع هللا كلاذ (ىنعملا) دكر السشف
 هينؤيهتلا دس للا ناني لاهم لكلعمج شق نمو جي رلا ةفاطلر ةحئارلا ةقاطلدرولا هللا
 قامت ثار( ىنملا) يدهدرا ىنبعمءامارذلئس « دهدواىنيمار اعثر هو ىمءاشي نم
 ىأءاملا ةينيعمر هع لعل ىطعي ىلا عت هتلاو امل اس قس اغلا لمحت ىأ انبع لاه لكلا ىطعي
 هموقل ىموم ىف#فساذاو ةرغبلا ةروس ىف ىلاعن هما لاماربةكءامر فت ا نم !ىرحت ىأ هنارج
 ىم مع رشم سانأ لك ملم دقانيع ةرشعاتنلا هنمترسفناةرطا كلاصع برشا الفخ
 نأ تاء اذان(ىنملا) « شاهفطلو دربتسدىنسات « شابت سار وا ترشح اي ىبحرك ف
 |رط انور شا هتنانا لانا ساه تنكن او اغيم نكه نر يشع الا هت نكن ا 41مل هلا ضف
 اهرهظمنوكسنو دف اطلأةرثكو هرغظو يلف ىأ ىلا عت هللا ف طل ديدم رن ىتحاعيطم لنك
 ديار دبحرادرادكب « هما 5 قارا داور ون او ىونشم تانسحلاب لن ائيسل دنا
 هرلمملاريقملا ىأ نيهملا باكل !ىأ ةمانلا 9ك الو شسمواهنالىرتتنأ له (ينعلا) ينيك
 كيلطلادمايفنيملا الدب قأب و21 ل دب نم يعذب وج رخنأ حئابغلاوىمأعملا
 اردنا درو ةرددوبك ٠ تالافحو ]زبه لان نيتمخلا » ىونثم كذا هنا لم نم قئاللاربغا
 ديلل امثال ن وكي تم افنللاو لظلاو أطل اووسفلا اهولم باكا ذك (ى»لا) م تسارتسد
 ىمسلاو نيل اصلا ةلاه لاما دغ نيه اكل دل ىف اينأ تدرأ ناو لاعملابىنئالوهلب نيعلا
 0 اردو 2: كلاعأ لدبتل «صالخالاو حاصلا لمعلا ف
 تاوهسا|قاخ نم مهل أس ْئلو هرغكه كن انج دش ابن ىوع د نآو ينم نآب سامر لاح
 د شاب بسانمهجتدركو ا ىا دفرزو ناجو ندرك يكتسس تبت مدخ هلل اويل ضرالاو
 ىقا رم ىرششاح ىريست و ىعيعم ثسيهلا قئالخ .و ضر أو ثاومس ىلا دناد هكسص يناجي
 مالكي الا ذل ايس نم لاس نوكيالوام الك لوغيىذلا ل اذناس ىلا ذه يلا ىروي ةكوتسم
 | مارب ع ىلاعت هللا لاق ةكمرافك اذكىوعدلا كيتلالو

 هلاوه قئالفا عميج قالخو ضرالاو تاو ه-لا قلاخنا لعن ىلا حورلا كلنل نوكست +
 نمهملاو ءايشالا عب بارملاونامزالا عب جيف رض اهل اريسبملا عيمسلا هللا كا ذو دحاولا
 اذااهدمتعير فاصرا سب ىذا ان اهيلعرو رغلاو الع ىلوتسملاو تاقوللا عبس ىلع



 هبشلا نم غرفو اهلا
 .نيكسر فار دهازدوبإط ىم ديوب هءانكءاطعأو تان ابهتائيسمتلا ل دبهطلا ىلا باتو

 :دئازىأ كشر ةجوزدهاز ناك( نعملا) حي روحوسحم زينك ياروا دبمه و
 « ىتشادرهوش ساب ازإلىوذثم روما نا لم( مسحتي ناك
 هتيامحو اهجوز ظفح كت ةريغلا نمدهازل اةأرما(ىنعملا) يك ىتشانكنشنولخ زينك اب
 نازدشؤدمإل ىونثم اهعماحالتةيراجلا كلب ىلع نأ دهازلا عدنالو ةيراملا نم

 ةهقارعةجوزلاتراصةّدم (ىنءلا) جالخرددتغيتة صرف ناشكاث م اروذرهبتا ره

 | رس هريخ سراع لقع « لاري تو مكح دماردان ف ىم ةولخت ىف ةسرذامهل عقبال تح امها

 اذاورمصبلا ىمسردقلا«اجاذاىوق- ىلع هلالاري دو مك ىفأ تح (ىنملا) يم ءاسبتوت شك

 ةلهاذ ثراسو هتسسارحو اهل ةمرذ حل ط هللا مكسصح قأ الفرن ملا لأن ردقلا لح

 لئاعلاىل_هف لظفعالا .ئيث ظذح لعد ًاردشالو هتدارابالا ّيِثرهظبألهنان ةلفاغو

 .*ن هللا لوغي هللا نان تينا للم امم اوبتةبارملاو هلابرومالا لك ىف ماصتمالا

 اركرددوبك لفع « فوتو قبو حش ري ةقنو مكح» ىمنيجحارلا محرأ
 هللا مكح عقدي تح نوكي نملفعل اربخ اثالو فولي أب يدقتو هللا مك نا مل (ينلا)

 تاطبريداغتلا تلحاذا ىوف ىلع هتططرهظتو هروب فرو فر فناء امسلارق ف عقيذاهردقو

 (يعلا) ميت آدبهناغرد تشل دمك دي ٠ ناك انانرن مار ددوبإو ىم رسب ادنلا

 مالا تشل ةجوزلا كنرطاخ عار وغلا ىلع ماها فامويتناك هاري دقني ةجوزلا كلت

 'نممالكلا اذهأ دبس نم تعمم المير اجلا كن ىلا ديسردهاربخ
 | ردهج اوخل ىم ةاقالملالصحيو ر هيساهديس دهازلا امسغئل اهسفن ىف لاف تلمخام دعي

 ىف تلاقةيرامجلاو (ىنسعملا) ينام داش ناخ ىوس دشن اود سب « نامز نبا ثولخو تس

 0 ١بناج تراس دعب درغنمو لتخم تببلا ىف تامزلا | ذه لا ادهازلا ةيفخاهسفنا

 ”9ف ىمةرورسم موك ةلاع
 ةبراملل ةقو دعم ةولمتا ءذهتناكو (ىنسلا)

 هناخ بناجنارب تثق ىو ةولانا ىفاذك
 تيبلاىفهجارالا تدحوو ةعرسمتببلا ماط تراص للاهلا ف ةيرامخلا (ىنسلا)

 قو



 بابيلا لفي ارتحالاو
 تاسوةعماسجلاو طالتتخالا نم تنولا كاذفور رخال |هممدحاو لكفحزاءهط[ كن لاك نمو (ىنعملا] يب طالتنخ ازمدن؟تسودي نا ناج « طاشنزل ديدي زخرد مهانودره ل ىءا
 نوح نمك ارنزنامزرددعآد ايل ىم هدو هفم ىلا دهازلا لسو ىأح و رلا ىلا حورلا

 تعد ئثىالاةئاتقجرزلارط ال أ تامزلا كاذف (ىنسعلا) #ي نطو كوسا 8
 (رنر رك ذه مغلاوهو جوت ن مضغ ةعم سرا ذا ملم نوكسو فاسقلا مب 3 مش ارزق مدنكفاردلا ه شي رذج نممدانمسن ؟رد«بنيإو ىوتنم ن طولا بناس ياس
 لات (ىنعملا) هنءىثنالاءارلا نوت دو نونل اهتم
 تفروا د ١1 ىأ كنالاةءاغالوك ذلا
 نم ثل_ةروفلا ىلع مالكا اذهامسفنى تلافال ةجوزلا كلن (ىسعملا) مدي ةكيمرداجو
 فل ترهذو ل فعالو ح و رالبت يبا بن اج تعرسأو نلساوةمارتلا وهو. ,لكلا امسأر
 ةيعاس ةبحلاو قشعلاب تناك !+الإك وسلة يزاثلسا تلسواذلو فول ايمادخالاو دوما نمل وأ ةبحلاو ىدعلاب ماقهالاو ىلإ نازمالع ا ذهىو اهم رىلءاهرازا ةيحاسةيراسملا
 نآ وو ىع [هدوسمل لصنإلا ذاملومادقالاو دهل اتناك ةحوزلاو ةعماماو ةفصاوملاب
 فرالانبأو قشعلا نيأف مميالثل تحرس الا فوخ نءةجوزلا هذلهو تمرسأ ةيح او قشعلا نم ةيرامملا كلت (ىنعملا) يب مظص قرن كيب يوك شم » ,اوديودناجو قثءز
 تا اتى دره فراعرب سو ىونشم ل .بدتب الودارملالو هح«.:نوكي ال امزنالا عسي ىف ف وهلا, بلطلاو دارملا لوح ةمالع ةرحاب بلطلا تال يظع قرف فوفلاو ىشعلا نيبامو
 ناطلسلا تخش ىلا سةن لك ىف فر اعلا .لا] م ءارعزور كي ىه هرهدهازربسو هاش
 يرش ذ لوذب نل تمت ( تيب هةيمتو هقشم بيس, لا سولاماود نم سفن لك قولا هنال
 بانملاناطللا تظيدارأو مويوب رطر ملك ىفدهازلاربسو و تيسنامركذاو ىسنأ ل و
 راظناوىاملاد هازلاريسب ةدحوزلاريسو نشاعلاربس ب راد اريس رق لوب هتك ولالا
 أرابتم اب اهظعى]فركش دهازلا موبنكيناو (ىعملا) فلا ازوراليدوك «فركش دشاروازوردهاز حرك قي ىم اهظعانوافن فولخاوىشعلا نيبتافامّبب قرغلا
 لاسزادشاب ه. ,راكد يصر جز اكزودر درهر دخل ىماغلأ نيسفخ همويذوأ ب ىنم نك تاعاالا
 بئارملا نمد هازل اهعطقي ىذْلاو فرست بح اسهنالا ين دلا نين دس نم ةةسس فل[ نيسمخ أراد منوكيمرا دقم هرمي نم موي لك فراعلاوهو راكد رم (ىسعملا) 6 رازههجضي نآوج
 ا سا



 ةروس ىف ىلاعت هلوةري-غ: ىف نيالا ملا دحاوموبف فراعلا هعطب ةلالس فا ني خف

 عرعت ةغبطاو (ةتسفلأ نيسخ ورا دقماكموي هيلا حورل :كتالماج جرعت) ج راعلا

 لث هرا دم ناكم وي ىف هيلا ج رعت ةغيطاوا بسور ادم ناكموب ىف هيلا

 ناك موي هيلاج رعت: او ةن فل أنيعبس را دهس ناك مور يلا جرعت

 جرعت ةفيطلو ةتس فال [ةت-هرا دة. ناكموي ف ءلاج رعتةغبطلو ةئسفلأ نيس هرا دعم

 هدسهو حل نم لتأ را دست بوب فلا يع طار ةن .قلأ ورا دقمأكعوبو هبلا

 هؤاشفال تالاف ةردقملا اهتيادب واهحراعبرسءاشفاو ةبئارلل ةفهتل اكلم اكل ةةيطللا

 اذه نملفعلا(ىنلا) يردي وا ةردبرا مهر ُءر هز ه ردنورب دورس نزاهلقمط ىوتشم

 لقاملا لق ,شاسمملا لوةعىنعي قْرمماهل لقتفز متنا مهولاةرارمو بابل اج رامغرسلا
 اصل لقت بابلاج راغ ةيد أ قلب امارخ الز ءو ىاعلا

 يبرم سرن9 ىم قزعرساا اذهنم مهولاب
 ايلا وألا اهتلجح ةره يسب ازيح ىف مهولاو فوم وبلا وشم

 الوشعل بهذ و نيدىأ ةسرعل ا فاكر مسك« شب .دك ل نعبارسا

 ةدئيقموا فوجوك/إنأ ثسدزيا فسو قدم إو ىوتثم م
 |قسو ةبحناو ىشعلا نال (ىنعلا)

 ماو اركب رش .اوقواا ةبلاو ىثعلا ةبترل لسو نم
 دبعلا فسو جرغااو فولساو هللاةفص+ يما ودكم محي بجو» .ىلءىل اعثهلن اة هلع

 هقادبءناك هللا قالخ أب فراعلانلغاسأ# لت لئاردبعلا ف سو و نابمتلا ف سوو ىل: لا
 2 2 نوح ىوتشم ةبها ف مالا ضحلا

 ذيك ىنعي باطملا ف مصب ارق هنوبتارغلا ىف لاق ىلا هللاناامل (ينعلا) يىلطم

 ادؤح فسر تبعت 3 وت ةنزتةماهاش : ًارراهأنأ

 2 اف يورك صادم ا ءءفسو وكوت سول وتم
 نيأد ثداملا ف سو نيآو بارتة ضربة نم قولخلا فسو نيأو زملا ف ونبأ (ىتسعملا)
 حرتإل وشم قامت عتم نال عدشلاو ثداحلا فسونيب بسال نان ميدقلا ف سو
 تاؤشعلاحرش (ىنعملا) يمامتناودرذكيثمايتددس هب ماودربمب وكب ن مرا شع
 هللاثافسو ةيهلا ةفص شعل نالمنب الح رش ْالاذوةمايفتئام غو .دتماو فا ىلع هلق



 ةود ةمايغا خي راثل نال( ىنل)
 ./(ىعل ا هي ىرثلا تغان شر عزارفإ 'ءاكربرهو تسريدهنابارقشعإل كم
 .!1! عطب اذاوأو ىرثلا تحت ىل!شرعلا قون نم ةءظم ذك هل حش لكو حان

 ىسرااب دهازإو ىم دهازلا ىفالفراملا فق شعلاودهزلا نم ,ىلءأ ق2ءلانا تيئفاروخ
 ىدعف وأنا ىف اا 0 «اوعي وبزاز اربناقشا

 نمع رسأو ريطأ قا اامأو هجري عرس

 مل 3 او فوملنانيب تاكا (| (ىنلا) هزشع (قشعورددزاسشرغارنا هاك

 ثملارابغىأرارغاا ةيمهتلا فاكلا مئه امتفب درك ىلا نولصىتمكودهازلا مهو نوغئامخاف
 قشعلاعجو نال قشعلا فارإ لة نونا داهزلا لسي مو < ةيمدقا ناك ارسكم وأ

 | ضرالاكق شمال ةيسنلاب تاواهسلاو شورغلا نم ىلعأ شراغلاو ةشورغ
 اب ىلا لوسولا ىلع نور دب ال دارك ةباربالاو رابعمالا مهداهزلا نوكيف

 (ىنلا) مرشدا مشو ر نبا ارناهكرزك هزيم اهيانم دكر 200 !فارطأو
 :«1ل لاقي نأ

 .ىنوا الاء وضلا هيأ

 ا بع رو كدو واو ةاواالااذمعز

 انهسشىوساك و هرزابدوخ شدزاودوخ

 راي بجد ساوددبا كارل «رابتخاو

 "ارد نمكأ اههئارو نمىفأ قوشعملا بالجو را



 عقو بابل توسل ءاولل اموةو د ةّدش نم لخادفلا نمالغمت اممنالبابلاتهتثو ثيبلل
 ثدحرددرم ه زاسز ب كزينكتآ اك كر ىوتثءةيراجلاو دهازلا ىأ امْمذأف
 عام اوهو زالانءتطنو تبهلاحلاةبرامخلاتلعامل (ىنعملا) يزا.غرددمآردو
 ةالملا ىف اءامفأو عاملا نمغ رخلاخلا اذهعوتوىأرام دهازلال-رلاو ةذعادوةربم
 فهازلا ةجوز(ىنعملا) م دبرصو ل ندو هتفشأو مهرد ونار زينك زإل ردم
 اطاتراولاوو اناريحادب مم تأرو شوشناهذو !طاتخمأ قعتب راجطات ثأر
 ةثهالا انتي راجلاتأر ةحوزلاىميبلصا ا ىوقلا ىأ قاسعلاو*ب ميال ءديرماو
 ازاسغرد ئاقديدارا هدو ىوشإللا ىواشم ع .ىردنال الك فاتخم اهئاوحأ اةرمسلاو

 ةجوزلاو السلا ىف امام سفال كلذ ف موز ثأرو (ىن»لا) يب زازته !ناززدانقا ناكر
 امه عفر عاملا ناتلبعو زازتهالا لاذ نمنظلا ىف تعفو بارا ,طشالاو ةكرألا

 بوذا! ىلعو(ىنعملا) هب ركذ يسدد ادن عراخ نا تتادر ارجو رش
 ازاي ىوتشم ىتلابنيثولماهحوز رك ذوةيصختأرو اهجو ز ليذتعقررطخالو فوخالب
 .لاجلا الا قو(ىعلا) مد ئ:ثكو باز ديكح *ىقان ركذ

 شرس » ىم نيو نينولم ىلا لاذ نما[ دوم فشخ هرطعت ةغطنلا قايدرك ذ
 | هوز سأر ىلع تبرض(ىنعما) 6 نياادش(ب ىزتاتعد مة مخ «نيهمىا تفك ىلهس
 ةلاحلاءذ م نوكتالىأ اذكه ءتبصخ نوكن ءالخا[لءانرعتحاب ىأ نوءايهتلاقوةزكوو

 نارنينحنو و رك ذنباتسزاغوزككةقئالإل قوم نان اية السل | نوكت الوذثول
 لمة ال ملل راي لهر : السل اورك ذل ىلا قيل لهرك ذه اذهل

 ىملاقت ةسهلا فع رثغرذملاةكلمملا ةناعلا ىهور الاون ذلارهوءارلا عشب نارلا اذه
 مظل ولم باتك (يعلا) 4 ردناهدفاصناتسشبال يور نفل زي ةمانؤ

 تاو شلاو .«-نمءؤاطع !قيلبالىأاناصنا طع أ نيعلا ديلاب ىطعد نأ الدةملاورمث
 0 ا :

 ىبرب رك ىلا اهلا لودراوعبط لو مهتسلأ,تاوعسلاقاخهللانأب اورخأراذكلا
 فاكأا عفن, .ربكلا تاس ناو (ىعملا) هناء قاخ نوت بك

 نيكوادوك قو ىوثم اين اينالاه ذم لاء قاخ نمو الخ نمءاعسأ !ءذهرناكتلا ىأ
 هذه لوقيرتاكسلا الاذ(لا) م« تساوكش ا نادخرب شنب رفاك  تسادخا

 ىلءةدهاش تادوجولاو قيلاخلا هذ_هذالءةيلاخم مهو هللا كاذمهقلاغتاروكذللا
 'تسهو واراد ّمساو قسن ذك مهلا هللا ناو ىفاعت «ةيلاخت من



 فهل

 ؤيلبالىأ هرارما اذكل ةقئالرذاكلا لطو قافورفك نكل(ىنلا) جرارارتا

 قالت هوو ىوتثم ىلاعت هللا رماوال ةفلاخمالو سف الورفك هيف نوكمال نأ هرارقأب ئاللا
 دارقالا اذهل لق يلي له (ىنلا) م تساكرا دركت آو ابتعضف نه تسار راوفا نيثحاب

 غورد.دركو لمن ىوشرئاكلا نمرداصلا سف انثالعنلا كلاذو نام افلا كلوي
 ا[. ذكلوقلا لاذ لمح فاك ا زعن نكل(ىتعملا] يار لوهباذعؤئالوادشات ه ارلوختآ

 ةلاس يرق أ نم لاحا ذهو لوهلار باذعلا نثالرف اكلاراس يح ميدهلا هلوقبذك لمت ىأ
 ارهرشيزورإط ىونشم كرفلارذكمةعب رشلل فلاحا لع نوكيف هءاجاج ل معن لو لوسرلا
 اره اطبق ملا نوكي رشحلا موينات (ىملا) يدر ءاوسرىرحيرهدرخز مهو دوشا دبي ناغ
 راداسفرب « ناسا ىهاوكدهدبابو تسدإط ىونثم اموضفمنركيهمرج نم مرحي لك اضرأ
 هداسقىلعو تايعلاو نايبلاب هلعث ىلع دامت طحت هلحرو هدبو (ىعلا) «ناعتس شيب

 اوك امج مهلجرأ دسمشنو_مهيديأ انملكنر مههاوفأ ىلع تخت مويلا ىوف- ىلع ناعتسملاماذف
 .نمديوكمبل مما هدي دزد نينج نمدي ركت س دال ىونثم الة منوبسكي
 ديوكى أب لف ىونشم تلأسو تلقا ذك انا لوقت ةرساذك نا لوقت ديلا (ىنعملا)

  ثيهذ ىأ ىلا ىلا تبهذانا لوقت لجرلا يلا ب انز تس دركم ديوك رذ م ىنمان خس دش
 مثح 9 ىوشم انزلاتلعف لوغ, كر فلاو يلب ماما ىه يملا مشن ىنملاو تايبهتشملا بناج

 نأ لوهتنيعلا (ىنسملا] م مالكملا "لسا ءدبج روك شوك «مارح هزمت ما نكسم كد
 ةمسيمللاو ةبقغلا تعمسو مالكلا ربت مجان نوه ثذالاو مارحلا تاوهكاةْزغ تلعن
 ىاشعأ مادرك شغوردك ه شرك ىااتر ردم غوردسنإلل ىوتثم ىنعبالامر
 تلعن اشي أ هءاشع ا بنالهيلجر ىلا هسأر نمي ذكلاا ىمامقل أ دعب (ىسعملا) مشي رخ
 ءادعأرشع موي) ركذا(د) تامف ةروس ىف ىل امن هتك لان هنب ذكو هللا ىلع ءارتف الاو ب ذكسلا

 مهراسأر موعم مولع دهشاهزاج) :دئاز( لماذا تح) توذاسي (نوءزوب مهفراتلا ىلا هللا

 /ئث لك طنأىذلا هناا انمطن اولا نيلع مت دهم مهدولحلاولاةو نلمعب اوناك اس< مهدوطو

 مالكن موه ل قو دولم ا مالك موه لف (نوهحز هيلاو :رملوأ مكقلشوهو) هفطند ارأىأ
 دعب مكنت داعاوءادتا مكناشنا ىلعر داقلا نأب لبقامبب رقهعتومو دعب ىذلاكى اصتهتنا
 ازاغرددكتانتآ ىوتنم نلالج ها مكسعئاضعأر مكدواج ناطناىلءردانءايخأ تملا
 خ مرفلاب ىهتلا:الصلا ىفاذك (ىنلل] غ ورد شنرزدش هيصخهاوك ا خورفاب
 لعفدهازلا نالوعنصتو هاير ىلءتدمئرايدك تراسرك ذلاو ةيسخما نمرونل اب: «ولمملا ىأ
 شاب ,نابزودوخ ناكزعف نكن انح سد ل ىو ثم هلال هىفاب ذاك اكس فينجر السلا
 لعفلاو لمعلا عفا !ذكدعب ةرخآلا لاو أ تاعاذان(ىنعملا) يناس نيعرتغكدهتا



 حبببيبيبيبيحح سس سس سب
 لول نوكيال راينعالا نان ايبلا نيعود هش لو: سفن نوكيناسلال,لوفلا لاذ نا ثيحح
 قدسيتح ىدتهمل مال سا معبالةداهشلا ظناينايتالا درج نالو رقي حر عقلا وكيل
 اهناماداملنا-!رارثا ىلع ةدهاش كلاعن أر هانا لتمسعلا نم ملء بالغلا نب دصتو بلقلاب
 رس ىاتوشءوضعنتهمهانإو ىوتثم لرارفا ادغكعفنبال وح فيطا لمح دجوب ال
 9 .عبجءاضعأ ى حى دارا (ىتسعملا)ي رضوعفتردنادهشا شاب تفك
 «ازملا مويف كايلعد ماك ررشلاو مغنلا ىف دهشأ ةلئان نركت
 ارمالاوريدنانان بذكمأ دس الرارفا لعن فر رشلاو عفنلا ىف :دهاششال وكت 4تفاخ
 م تام ىالوسنيو موكحم خمهك» تساركه جاوخ نه دنت ذرإل ىمالنم لنا ةءابروظ»
 دح أ اذاا ذكىالوما ذهو موكتثاناهلاسنالبالثات ده اشم دي_فاخ دبماا باهذ (ىنعلا )
 دبع هناير قم هنا هتعد امم هيلع ل دتو د مشن و هيلع هللا ىل هللا لو -ررثأ عداتو هللارساواب رقثا
 هللا دبع[ ألاقرهنأ لبر ذأ اذا نكلو تدم* ناو هناسلب رثأاشتاهقا لوسرمأ نمرهللا
 بكت مور محا نم دك هللا لوسر عسان الو هلا سصاوأبب رمتاي لو هللا لو بدمي ةمأ نمانأو
 نم نركبالوهللاذي دوبعن اه صتم سيل ةعيقمسا ىفو نمؤمر هاظلا لهأ دنع هلام راكلا
 هيسرك وف ىوشم ملالا باذعلا نموهغي الرميسعؤ د فك ءازما موب ؤرولظ دمعتمأ
 | بوتكم ثدو سنا (ىنعملا) « شبب ونس درك هك اهلالرك يون« شب وخرمع ةمانؤت ىدركد
 هتسامدنباش 'تشذكيرك ارمع ول ىعةتلطتا اله نم بناياطملاو مرجلاب كرم

 نالمغال ةءأهنلاتغلب و رم بهذاذاو (نضمملا) تعب ىرارك هدش هيون[
 ةلرمع بانك تدؤسنا لوقي هنأكة ب وتلا «امهغ 1 ةولم ل, ناك سغنل | ذهوه هقرع
 هللالدبو كلر باتكهئلار ونيل تاعاطلا بناج ىلا ةهبقلا لاسعالا نمعس>رأ امها
 م تايئايددركر مت خردان ه تابحبآءدبارترمم عيل ىونثم تانسم ابك تائيس
 َ .ايملاءاموةايحلا«ام كلر مع ةرخت قرعل طعا (ىسعملا)

 'نوكست ىتح صالخ الاو قدصلابىماعملاعيمج نم ليك
 ارونبدهاشنإلا ىل(رثلأ] هاربا ةروس ىلا عت هوقري سمت ىف نيدلا ميغ
 االارون ضيغلا,لباملاناسنالا :ادعتسالابسا:ه (الثمهنلا برع
 ادحو ةفصومب دغلا همالكى هو هنلاالا ا الةلكى هو (ةبب ةلك ) هلوهن

 اةرمضملا ىف( ثباثاواسأ) مدل اراونأ دهاو ثرازؤبأ ةرمثم ثو دحلا ثول 3
 اراؤبأن ء(اولك أقؤن) بولقلاءامس(ءامسلا ىف اهعرفو) هللا تاذب أ

 هوءيلا لامن برلابرهنب هيرىلادبعلا برغي (نيحلك) تاذشاكلارامئأو تادهاشملا
 لها ساو لالا دهعلا ىمأن (سانال لانمالا هلا برضير اهيرشذاب) ةرقوتعم



 ف1
 تي ب بس سس يس ع
 اينالا بلطو هدا دعتسا لطنأو ىمظعلا ةداعسلا كك: بلط ىف ىعسا ا الرنو. ةيهولالا ضيف

والاةلاملا(نورك ذي مواعا)ىربكللا ةماطلاو ىولبلا مظعأ وهن ىوملا نع ضارعالاو
 ب

 ةرصشكا) ةثيبخلا سغنلا ةثابخ نمالونت (ةئييش ةلكل ئمو) ىدهلاوههللا ىدهنا تولعي و
 5 اف سوهللاتا اهنفنل ةملاظلا ةثيبكلا منا ىهو (ةئيبخ

 | نم (هلام) ةيرعشلا ضرأ قوف الماعملاروهظن (ضرالا قوف نم تئتجا) ىماعملا
 لوفلااومنيالاهللاتبي)ت ااحاصل اتايقابلا نم الت اد سافل لامعالا !خال(رارا

 ةايحلاق) !هةئامح ىف ريسلاو هللاالا التلك ةمزالم ناعالا مام مهنكميىأ تباثلا

 .ىفىأ ([رنالا

 "(هاشيام هللا لعفي و

 الضب و) ندبلا ةقرافم دعبىأ (ةر الا قو اين هلا ف

 نيرا امضام لجو ىوتثم لاسئنسالا ثاشنحالاو ىبنن

 لدبتىأ اذه نم نسح أ نوكت ىغاول اةلجو (ىنعملا) يي دنقوح ددركيزا هنران رهز

 الرج نم قباملوفب_هناكر كسلاك نوكيا له نم ميدقلا ىذا مدار تاعاطاابى ماعلا
 هاله مىشمامنوكيو قاوذالابأكننو حالصلاب لمع: ةيوتلا»امقسا

 .ام نمدو هلا ناناركس نركب النان اهوار هز ناكو لو ائسح لالا

 « قيسام نآدوشتعاط همهاث « قح هركرةلاقيمار تنائبسإل ىونتم

 هلو ىوف ىلع نانسحلاب ايس ل دبي هكر كر هفطإ نش حلاة هتناملخت ب

 ىنشوك « تبشوخ حوسنةبونرهحاوخ وو قرت لوف نراه ى غري تلا ةروتلا نوكت
 يهم اريونتل نكلر كسلا ددينت نمر مأ لمفلالارطشلا ىف (قب) شب مهوناجج مهنك
 ةبوفملاةيوتلا ىلع انباث نكق اعامورببك ا (ىعملا)ندبلا نمي ىفالارطلا فو تايثلا ىنعم

 دهجلا:دارزو صولخارق دسلا,ىأن ديلا اضيأو حوراباضبأ ام متهاو عسار وسن ىلا
 (ىنملا) يدرك زابلو تسديوركب « رثش نمزا حوصنبوننبا حرشإلا ىع مادقالاو

 حوصن ةيونتاولو اولا كي دس. هللا زعل كل واصف الو هنل اةموذلا 8

 مهما نعم ونثنا ىلع اهتدسر اهلبثاو ديدج ا ههد-|نكس (غابقو اهب تق دصو نوكتنام
 تاتسررددي؟نوريناتس زاربثهكنان وسنة بونناسردتباكح 3 قدم ىةعوركو

 كلب ت بغروب رطب دنس دا هان



 نردلا عض اموصلةب وتقلالا اوواونمنيذلا اسي
 ذةيوت باتىذللا كاذو لاما ذهلو نسا ةءاغ تعفو

 املا

 .:ذللا لوبقدجوولو بْن استلا نا ىلسع لسيأ

 .الرخآ وشمل شميل هلا مادام ىف اسعلا يش« رغكآزشم
 .سعملا كرت ا هنم بحأ ابوبحمْ سمتالئيثىال لالا

 دعبويلق
 :ةراكرشإلار نس لبق نمدكيو

 دىأ (ىرساءرسيتسف) |:

 /!نوكي فيكو تلخنافالا_بغءاسنا !ماسح ىف حوصن ناك

 ا ىلا حوصنب ىعسملالجرلا ةبسنونل الج ىهتاهبلادوعلا داربالو

 لا ةذاو لبغت ل هند وت إل الاي حلا هذه بنذلا لاذ
 تادادعتسالاو ىومنلا نمهلانأ هننا :ءاط قنات يطعأ ساماف) ىلا: لوقريس ىف ىرمعلل ءرسينسما ١

 هيلا هيبنرسنا ل لعجر ا امن «رئدس يأ نطق دبر لطابلانء(قتاو) قمل |
 ةبيطلااهر ودب ةيناسنالا ةسيبطلا كلان تلم - ىلا ةرملا ىعىتلا ملا دوجوب
 ريس ىلا هلو هوب ل مهل فن !طمل 'ىف ذع دوملا ىث ناب .نىأ (ىرسبلل ءريسيئسف) ةيناحورلا |
 ةيدمرمسلاةداعسلا بستكيلاسهانيطعا ىتلا ىوفلاب لاسمعالا نءايشغمت ا (ىغتساواه انيطعأىتلا ةيناغملا رشا نء (ىغتساو لخضنءامأو) دمرسسلارأ سي ودبالا |
 قوما نعءايا فر اصلا ىرهلاءافج نم لس اسما ىمعلل (ىسحلاب) هيبنوللا (بنك) |

 ءاوقوددادعتسا الط وهسفن ظح ىلا ههجوش ةرخآلا ىف .هغلي انجب لاغتشالا هياعرسعب و لج اعلا طوظ- باط اهتوفحاج لطبباىوغلا
 م وتفاروا نك لدزدب و حوت شما نيزا شنب ىد م دوإل ىوثم ايست

 عي راك قنو وتقءامنلا كاد نم هداك صن عسا رسج راه اتامزربف ناك ( يتسلل

 تالا ىلاداميال نأ ةثداص اههشوا
 بؤيألا نع ةصلاملا هر

 الاذالسأرك ذئبالو ليال حوصن'
 عوجرلا مدعةب وتلا ةمرق مناف يلا ليملاو ةيغرلا وي رط بناقل

 شن لكى ددا درع نوكت بنذلا ألا ذ نم هترفن لبا دبأ ىدذلا ىلا ىدتلا نمردا سلا

 عجربالاكبنالا لاذ

 ةرهشلا كلن: دلو هني ون تسابو ف
 ةومشلا ذل ناكم تدعق ةبونلا ىأ اهناكم ت مف ذللا ءذمو ةمدعتم لال تراس فرالاا |
 ريغ و شعلا عطقنإل اىف رثاغلا رغب نرمشلا اذه ىلع ده ةساوا_ممذل تهكست او

 قوشملا ندم نمصلخالو رشي
 ىذلا كاذو ىلوأ ةبوتلا لوبقو هب

 نيدملا محن لاقي

 ىرثم باف ءاسالالا غزجرا
 هوجوداعو(ىعما] عنا ىدركى مهاردوخئدرم «نانز راسخروحوا ىور رددونإل
 نانزمامصواإ ىرنثم هتيلوجر دع ناكو :.هلااور هرهكلا نءايراعىأءاسنلاًد خل لم

 الد



 ناكوالا غال ماسح ف حوضتناكو (ىنما) يدوب الاحسن هليحوامدرد هدوب كالد
 »سكر الددركى اهلاسإلب ىونشم ةذلعار «دالملاب صبسنتلادث ازتلبحلاو ةمدلتا ف
 5 .*أسنلا مامحىف ببسلا اذ ب ةيلاسغلا لعن مرجحال(ىنهملا ) عب سوهتآرسولاعز ا: دول

 هلاح ةقيمح ىلع دص-أ فقيإلو سوهلا كلا ذرسو لاس نم ةسحاريدسح | بهذيإلو
 تو نال(ىنءللا) م دوبرأ و دويرأو نز شسخرو زاوآهكسنازإل ىوثم
 دنير سور داجإلل ىوثم عامصلل ظ قرتمو هول اكهنرهش نكلو أ را لثم ههجوو هدو حوصن
 ارازا هيلعامضاوجوصنناكو (ىنملا) يي بابشةرغردو فاوهئدرم ه باقتو«ديشوبو
 |حوصن ناك هبابشن ارورغمو الحر و مدا ىف نكن كو باقتلابههجو ايطغمو طوب مهسأر و
 ىلااويوناوثم ؟نيذفلا امأ انير لامن امحسا ناكو لو اسوصخ السحر سيلو صل امل !ىنممب انه
 | جو سنيد ا ممةسآلاف بوتذلا نم ةيفاس ةسل ان ىأ احوصق ةب وتلاق لب ةفاستتالاب حوصنةب ونش

 رشوخ عقب رطنيزارتاورسدخ نارتخ دل ىونشم هيف سأ
 |قيشملا لاذ ناك ةبوتلا لبق ب رطلا ذهنمو (ىعملا يي ء نكت

 دركى اوتو ىو قشاع ىن«؟نيشعف اعلم انسح مهلسفيو مهكرشي نيالا تانيلجوصأ
 |هلحربصتوارا م بانجو هنف (يصلأل يبرد ىار شا هيويرذاكس فن ه ديشكى ردانوأ
 ليت نمتير طاذا ةب وتلا نال د نيكو تف نمور ااكسلا سفنلا نكمل عسنشلا لف نم غرف كأ
 تنر9ك+ لافاذ واو ةلوبةملا ىوقتتهل الا ثايقإاب برلا لبق نءترهطاذاو تيشتالدبعلا
 ةلاملاءزهدهاشامل (ىنلا)_يرلدداب تاعدرت رام تغك « راك تش راع شين

 ءاعدب فرك ذتفراعلا كاذغلاقو يبق ةعف ىلا لاذ فراع مات بهذه فنىف
 كاخ(ىنهملا) مي دركسا دبي ادخن ل نوح ثيل .« درمداز [نا

 هللا لح لثم هرهظب له رس نكساهركفومزس لع ناوك الا قرن« نو: «ل|فراسعلا لسجرلا
 لو حوصنر سس لسع فراسعلاا ذكم هرتسي هلت نكسلو يشأ امو سدا معياشب رىتسعي ىلاعت
 (ىنملا) ياهزاراناربل دو شوبخبل ه اهزار لدردو تلفت شربل وثم هعضفب
 | نم وام هبلفر ةدكمص اس فراسعل اةعشر ةذوجومرارسأ هلق ىفو لف فراعلا ةم ىلعف
 هول ملة ناكولو قلما رارسسالاماشنا, ىمللال بانج نم نذا هل سيل ىسعي تاوسالا
 |(يىنعلا] دئاءديشويو هتناداهزار ٠ دلاءد شوب وح ماجدكناةراع إل ىم رارممالاب

 اوليعو ةرخآلا لاعو ايندلا اع نم اوغرفواوركسو هنا ةسبحم بارهشماجاوبرمشنوفراعلا
 ارريشو ةحاسق مهمح ىف زفعب الىذف اركشلا نركمل اهوطغو اهو و اهورت سو رارسالا
 لكل( ىنعلا) دشن ودنا در ةدركروم هداتخرمآراكرارسا اركرهإل ىوتشم ادم
 ءاشنا نع مهوعتم أ موهارفاارطيخو اقخاولعن اسملع مهرءلط أو راكسلارارسأ اراعنمأ



 ناسا لكى للا فرعن ءاولاةا هلو: ىلاعت هللا نذابالارم. داء عنا ىلع اور دب لاذ ءاورسلا

 اذ (ىنلا) ممداهد هون توزيا قاد كنز هداج دب ىاتفكبو ديدن تاس ىواثم

 ,طعب هللا يمة هدا نءايلاقو ة مخل صضءاع لا بلا طاحو هن ىأرا 5 فراعلا

 وصحه حارا .اوخبردو لساو فراعىاعد هكن ناس ردو كفن هملعتامم
 نكلو تيمرذل تيمراموا ديوانالوارسم واممس4 ثنكاك قشر وخزا تسا حث ساوخ
 ارمرجثانالعو لسج قح خا -بب- حشو ت سرابس ىردراث آو راسخاوتانآو ىرهتلا

 هللا نم اثيشسهبلط ناس ىفو فرامل !ءاعدناس ىفاذسم هدرو[ح ومن

 ندرمسلا اذ هرهظي وىأءندلا ىف ىقر ىعش فراسلا نال :نم ىلاعتل 3

 ىراطلاءاو رىذلا ثيدكا ظذلو دب رشلا نم هتيلكب صلخ ىذه ىفالاةلاعا» ندر هظت الو
 تا علام 0
 0 .لغاونلاب“ ىلا برغتي ىدبعلاياَبو سلع

 0 ب افسناثطابوار عال
 .قىلاست هلوق نم لعب نوكأ ذملاداعتالاا ذهول ؟ىلهؤاضعأر :حراوح

 (نب )عقلا نيعأ دمتاب (ّتب رموز نيلالجلا ىف لاقى رنا نكلو تيمرذا تيسرامو
 لاصياب(ىررهللانكلو) رش ةيمرريثكللا شيخا نوبعال عال ىصملا نمافكت ال ىصللاب
 هوب حرلا كت أع ثيمرامو ةوهتمالسا ا هبلع ىنلا نع ىرلا قن ندلا مجلات مولا كلذ

 9 .ملعمف فن ىلا هلاحأو ةيلكلابةباعهلا نع لتقلا قنا :نايبتتا
 قايل دوجوقث وكنو ير بلا دثسس أ لب كلاب السلا هيلع ىلا نص كرلا قنام
 اذان لكل امام, 0 0



 اوله ققويو حوسن ير أبل مرحلا عم لسخ دبل ايف ابيسرهظي و بابسالابيسمملال
 | نودركتفمز اعدت لو ىم هتابانعل ةبانالبولسالا ذه ىلعو ىلا هت دئع الوبتمنوكيف
 فراعلان مرداهلاءاعدلا لاذ (ىنعملا) يي تثكبوخرخآ. نيكس اراك تشذكرد

 حوسن ةيقاعو راكرا هءاعدلا لاذ بيس و هبفو عسسلا كالثالاز رات وسن لحال

 ناك ب ىونثم ةيدبالا :داعلا ىلا لصوواموصن ةبو 1 هطارسسب ىأ انس> سماالارخ 6نيكسملا
 ءاعد كاذدال(ىعلا) 6 تا دخ تفكوا تفكو تسا ىفان ب تساع دره نوج نجس ىاعد
 «اعدءؤاعدىنعملا ىف ناك- هللا مالكه مالك ةغيتلسا ىفو نانخجشلا نالءاعد لك ىلثم سيل عيا

 |ريكتلاو* سيل هنا فراعلا عشاي دارأو تافرصتلا عيبج نم كربلا ىف همن
 » دنك دكو لاؤسدوخزاا دخ نوج 9 ىمهنادا م لول ماوعلا باربأى لع فوطي ىذلا
 دري فيكد هد هسفن نمبلاط وهللا لأسر ا (ىنماا) يم دنك ةرنوحار شن 0

 شديناهر دكه لالجلاوذعتس تضضكسا ببسي ىو لساماو هدربال ىلاهتهئاف هسنفءاصد
 ىأحوصن طابر لح هنموا دحاوابسسرهظأ ىأ علت لالملا ىذوتس (ىءملا] ب لاب هونيرغت

 اما ءابسأ أبهاثيش هللا دارأ اذا مهاوي هقلخ ىف هللاةداع ترحاك للابولاو ت 1
 درك رب ماج تكردنآ لل ىوتنم إو لهو هني ونهنع ّ

 لاذ ءأفلالاسغ حوسنداكإ(ل(ى عليل ات شكواي ءثرتخدزا ىرهوك « تش
 أر هوج هه اربدقتبف زوكلكس احسين ان ًالمناطا!!تنبلغ لجالماجلا

 تجرد فزرهوت ثكهوابورا شوكي اَوِلَحِز يروا وف ىوشم عاض ناطالاتنب نم
 ىف: أما لكت راسراهن ذا لح نم نا طال تبل عئاضل ارهوما ناكو (ىنملا) هم رجو

 .٠ تطل دشن ارماهرد سول ىع ةرهوجلا نادحو لجالبلطلاو شيتشنلا ىفماسملا |

 مالا باباوركسونتدوجرملا نم ةعامج ماندعت(ىنعملا ) ييتخخرو عب ردشلوا دنوجحان
 بايثلا فرهوملا نعالؤأ اوشتفب واوبلطي تح نب رم املا نمدحأ ج رخعالثل اكس
 مهزينرهركدزد « ددنا دبي نآدنت جا ّمخرإل ىرشم مالا لوددنع !هعلتل حت ىفو
 رعي رهوجلا ف راسا شي ا ورهظب مر هوما كلاذو ماما ةعنما وشنت (ىنلا) يدتناور
 دعب(ىنعملا] أ فاكر هر داو شركو بناه درد فا ذك زادئتفركتسج دبس يم

 مقل [ى دوم او دجلا عئاضلار هرج ا اوباطو لّومتلا ىأ فا نكسلا نماوغرفواوعةروأوكسم
 فرطر» قوذر تخ فاكشردإو ىع قرخ لك فوتذالاو
 فرط لكفو ىفانخلاو ىلاةوذلا قرحلا فو (ىدملا] فد

 شوخ ندالدركو جوت
 هفدص ىذلارالااويلطوا

 (ىغلا) يديفراوزرعرادبت هكره و ديرشنابرع
 نااارعا املا ىف



 ممل

 ديآديدلاته تفرك ج هبحامارثدس لي » ىوتماننناىا ديؤن تناك اوأ ازوح
 تعر 2 توسلا الاذةمداملا ىأ ةيجاملا تعمسالق (ىنملا) يتن ك2 ةنادرهك
 نآ إل ىمةببرفلاو ةبينشل ةرهوش اوردلا ةبح كاترهظت تح ةدحاو ةدحاو«اسنلا شنغن
 حرسن لاذو (ىنلا) ميويشخزادربكبلودرز ىرر ه قرلخرددشسرنزا حرصت
 نموءاةرزهتفشو رفسأ ههحو راس هنيشخ نمو ةرلخ قرا هفرمللا نءلاحلا!دهىأرامل
 هناهسفترهط أ هلال هتيلوحر روهطل جالالاءةوخناك اموفئامملا لاما هنا ىلعأا
 الممديدىوا شب وحن مح شرق ىرةلو ف1 لاجر“ اونا الا ثني لرفو سايوةأ سما

 5 ادنى أر اموصن نال( ىنلا) مي دلريدنئاموا ديزرلىو تر
 اهدهعر اوت « ماهتشكرباهراب براب تفك ل ىرشم قرولا )ل2 مفجروزولخ
 ترسكؤ ارا سم عسيفشلا عيبف لا اذه نع تعجر برا الئاقوال مس( ىنعملا) يماهتسكشا
 ليسا ذك ثمل لسو لاما اذه ىف تح ىلا ل! ةوفلالامنالا نتن( ديسررد ىها سل يسونجان «ديزمى زادك 1م 1ماهدرك قى مدوهعلارتاب وتلا

 كدو ه دسر نمردرك |سجل إو ىونشملوولا مالا ذه لثم لرهظ أ عظعدوسأ
 نور ىلع قريسحاي بلطااةيؤن'ىلاتلسو نار (ييسالا)  ي دشك | تضم هج نم ناج
 نسما انمرد « ررثدس حدا هداتفاركحر د لياك+ ةياعملا ررمالا نم هبه ئثىأ
 هداتفامركحر دمريدغن نا ىف* دبكلا ةُضاي متري دابسلإ ءاجياألَو جرضتلا اد-هىف رظأا مت التءاورانررشةئامىدبكف قو فرحا نس لاتطااةلكذو (ينسعملا) جب ركح كوب
 اذك (يءملا) يداد دادّمفركتمحر نماد ودابم اررف هوان ىراثم كسا
 كلنالمركلا يطع الا دعا ىنطعا كلن ر زيذ تكسعسانأ راي رفاكسلل نكن الة هذ
 ىدرو كى ريشا ماي ٠ ارم رم ىدازنر دان كشاك ف ىو كيلا هلا نم بيذتال
 ةيسرافلا ملا تشير ملا فلك | عبسلا ثيلوأ ىندلتىأثيلاب (ىنعلا) «ارج ردا
 ىم رام خاروسرهزك « دزس ىونزا هكنكنآ ١ دخ ىاإط ىونشم ماو رمل ىفو

 نمنالهلهأ تنأاماس منا ىنعبكل,قئالرهىذلا كلاذو لعفابراب (ىف
 نوخ هنرو م نينهأ ل دو مراد نكئس نا 8 ىو أعلم لربغىلس يلو ىنعسلت

 ىو رو ىبلقالاودي دحلاك الفور اك امورلءأ نان( ىلا ) ينيدحو من رنيردىتشك
 سفن رام دمأ ول ىوام دنانوكب لاجالاو عرضتلالا ككاو عمجولا اذهىف
 اركتنىنمي حار سفن لقب وافيضو أ تنولا (ى-هلا) م سردايرفارمنكى هاش داب

 ,ىتسياوجررهظت فرن نان أ ثيقي وكانا
 ايي يرشال نكو ةئطل لعق ملال باذلعلاب



 سول

 تابويعلارانسابو(ىنما) هب يندر انرهز نم مدركة يون ه نكد ىراتسرابنيااصرك
 ينل حئابفلا نمتاعفام عسي نم ثينانأ قلحل |نيب نصمت لو ةرملا هذهاير انسلاىفتلمف

 | ريذيبما يون ىرنشم لقمت الو عرتنالوتلا حئامفلا عع درك انرهنمتستو
 || ةرملا زهق ىحاشي |يتب وتليقانآلا (ىنعلا) هي ركدس ء رم مدشسأت « رابنيا
 ئم ىدهعد فوأ لو ارا ريما ذه لبق ثنين ىف مارح رك ةثامةنرو تل لحال طب رأىرخالا
 ةرملاءذهىفرمسقأ نا (ىنملا) يي ماتفكراعدونشمر كد سد.« مكى ريصةةراب ارك نمو
 مداتقارددكم تاورهرطق دصر ديراز ىم»نبا ف ىو ىلوذالو قاعد ع عسنال ىرخأ ة صدع
 نمةرطفةثام ترجو نينالار ءاكبل ا نمرا دقملا ده لعف حوسن (ىعللا) يتاوءودالخ

 ىهةيوقعلاب وكل م مهف ناوعلا دالإار فايسا اديؤتعقو «لفئا لاقو امدو اهمدهئيع
 ىجغرفا ادب نوكدال ىتح (ىنعملا] مب نينح نبا دايمار دطم جف نيتح كلر ,هدريمات )ا

 تاببروادركىاهحؤإل كم بينالاو ءاكبلا اذه لئمفادب | دطمنوكي لولا

 حور ءاريثك اسوي لعذح وسن اللا ذر( ىعملا] جو شيب َ
 ةرلا» ذهيف توم هناهدنعررمت ىأ الز |انالؤ أ ليثارزع هحو ىأرىح هفوخو هللاةةشنم
 لاقر (ىندملا) ب تفج تشكرااراويوزائاك ه تنكينادنج اد ىاوادش اإل ىع
 هعمنالوةباجودرم طم امحلاو كابل لالا كلل ى كناكن براي برا ةريدلسا كلن جوتن
 َ ,| دب ب رابو براي نايمردإل ىم براعبراب
 تود شينغكاو باطلا نكن مءانأ اكمل وك ربستلاَو ىأ براي براي هوة نيبامثوهح وسن

 من جار همهكدمآزاوآو دن ويو دننكه نهربارواو حو هن :
 ع

 ةيا تدع حوصقراك مت ناس ىو ةبيماا كلت نم لفعالب حا
 ةمزاىدتشا مهرأضرممداسأ اذا َلسرهبلعهللا

 مت ار وجل ىرتشم ةيفاملا بسد شلانأف كج
 ءارتلا اذه حو هن عسا مدفت ىنعجرمأ | عتب ”[ما دق تعج شيم حو مناي ءاسنلا لج انشق هموهغم ادنأ(ىءالا) ب ح دردبرب مزن شوه 5
 شاقعو شوه ىذاتةردهنكشراوب دمج * إي ىم هور ثراطو لمع البرأس ثقولا كان
 كقعو هبل بهذو بارمارر كما طئاخلالءعنوو (ىنملا) يداج نوجرا دش تفر

 سما قرت ١



 مس
 تسويب قحابواريس وكما ىننتززا تفر دوه هكنوج إل ىونشم دادللا لثمح وصتراصو
 ةريا تقو وهوتامزلا كاذدسنامأ البهدبزم بهذهفعنا امل (ىنعلا) «نامزتآا

 ارشناجزاب ٠ دئامنوادوجوو تشك ىمهت توجو ى رشم ىلاعت نحل ابهحو روورم ليسن ١
 هللا ددوحو هلو موةينانالاوريكسلا نحو صئالخالا (ىسعملا] ب هلاوخ شيب ردآدخ
 داشقابردتحرراثكرد هدام ىبوا ْىتشكت آت .» ىمهروضام هحو د ىزاب
 عقوثنولا لا ذفداسهالب بح وصن ف اد ىأ هدوجو' بفسدارملامدعربسك ال (ىلا]
 جرم دش شوب نوح تسوببز م نأج» ىوش اج هفرغأف ىلاعن هللا ةحر بناج ىلع
 : ءلفعالبهحورتراصامل (ىنعملا) يدش شوجرددامزدآتمحر
 هلمأدبع عطقاذا هقاّدام نانرهطو ا كاذقحلاة جرح جومو ملا
 ناداشتفرو نتكنْزا ديهراو شناج هكنوح إف وثم هللا ىلا تذولا لاذ ل هو هللا ئوسامع
 دع بهذ ندبلاراعنمتجنحوصن حورتا ال (ىنمملا) هب شي وعن لسا شوب
 يه دنبهتسكسريهتسب ىأب :ه ءدنك_ اروا سم نتو زابوح ناجإو ىونثمالئمار و رسم لسأ
 نع همن ةذيطاك قععؤبسراشغلا فاهسلا عن. دنك هليدبل اوىزاسلا لثم حورلا (ىنعملا)
 أرح اعوهفر سكه ح انجو تطبر كجر دبع هنال توكيل لاعوفؤىولسغلا ملا هلا ىلا ناريطلا
 ةفيملاكوه ىذملا هن ديان دوبع نه 4اجغال يهل و رلأ ةبكش ىلا مب ل حصن ىأ هلا مادام

 و صاخو لحوم بهذ حصن لعن
 بذالا ناطلسيوهود (بةبكا بناكتحو يزن راطحرتصت
 ترو اهايردهكنوج إف ىونئم ىنامحرلاسنالا لريسيالددبلا صفق نم مني ملاذا كلا لا
 ةكرحلا لمقتل اةحر رس نال (ىندملا) مي دركشؤننا اوبح با مهاوكتس م١ دركثوج

 قالرؤعا نم ىسنأ لتوقف سربغوهىذأ ىعب: ايل

 ةيوقو ةهسجو ةمظع ىأ ةجيم ا ني اارسكي فركسش تراس ةعيدضا اذرذلا (ىنلا) يدش

 6ىأ فير زو سال[ بارثلا لا بوسننلا شرفلارأ هو
 :وفتملاراهزالا عاؤنأب ةشو ةنءرضخالا سيشمل كورشم
 نوكن تح فراعملاو ولعل (عاؤأبانبراوب رباهتراقح م بارثلا نمةنوكستلا نامبنالا
 وثم سهل ازيح ف ةرذلا نسرغح أ هللا فطا |ةبسنلاب ةفطنل ا ناثشرفلاو شرعلا نمىلعأ

 ةئامتيملا (ىنعما) يروح كشر ىوخي دش نوعلموبد » روك دشنورب هلاس ص درع
 هّلاةجر ترهظ ىنعب روم ادو كراس ن حلا ف كوعللاناطيستلاو رسقل ا نمج رخةتَس

 6 ضرالا عسرلاهحو
 اذكأ

 ىذالاو



 نيافىم روح ا هت دسخت هلاة بنر بانج وكي هافاذا تاطبشلاك ميثلاب وهىذااو
 ضرالا«ذهدحرر (ىنفما] هي دشرفنو .ركفوكش ا ل شخ بوحو دريس رم نيمز ىوردمه
 هنلاةحر 'راث ام نمافْيطلراصو رهزل:ىطعأ سب ايل ارجتلاو سأرلارشختراسهعبج
 هللا ةجرناشيف نم ىنعي راهزالا هنم تعنط ىنح :راضتلاو ةوارطلا ىلع لمحو ىلاسن
 وهدش م فيرح هارابالرك قي ىرتلم ةباع ود أو فتان ىتح ةفلثؤم دادضالا نوكسن
 بارشلا فيرح لمح ا عين هلا نركسحي (ىند:) مي هدش شوو الر شوخدبا ديعاان
 ىلا ةلاحلا كنف لصيدامالب سونأموه ىذفار هدح اصبو ةبحلا بارمث هعم رشي ىأ

 ةردقو زف دصخ انسح هلو ةفيطل لاذ نركتىأ ان ح هبصعر نسج هقرع ن وكي و
 حوصتر(ىهما) ع متي ردن ةنشك مكدش تفي ه ميت فر هكناهكاندمآ6
 قوخ نيا دمعب ودجر عئاضلا ييلاردلا الاذوفوحلا بهذ ثوم ان ةنفا

 حر سنزاهداز ءاشناكر يثكو نابح اهئ ارخ ىفالمحورهركن دش تأ 39 رطخالو
 ىونش.ةللاحن اح رصن نم اب راوحو ناطا ١1تنب بام با طور هوما نادجو ناس اذا
 حورلا فوحخ دهن (ىدملا] يي هد مككلشب هكدمآ .ديْنإِح ةوخ نآزا دعن إف

 هدشربو ندزُلتسدو هرعنووبرغزارإلا قم دحر 2 3
 زكولاو تيوستلاو مابعلا نيماب#اقينتكل ءعمءالف (ينمملا) ينزل الازدن ماسح
 لاوئلاو باسملاو لالا فرم اهسقتت نيشاعا مورا ذك نزلا لازدق لون مالا الثما ديلا

 نزملالازدقاولاتمهرو زبثو مجرطمةنطاقتاولسرورسءلا دعس رسيلا له دمج اذا
 الاذر (ىنملا) شير زو ردص شان شمس ديدو شي وذ دم زاب تفرح وصل تك لو ىء
 .رروب هنيء تأرثل احلا كان فو هفوخ دس نم ةء باهذ دعب هسفن ىلا عمجر حوصن
 اذاوةيسراسغلا«ابلاب شيب تاك اذا اذهىهلالاروثلا و رفارسبم ناكسصو هماّدن مون

 لالخ يف يم كلذ ن مدي زازبعوب ةئامر وب هتيعتأرشوكيف ةسب رعلا"ابلاب ناك“
 ةدوجوم تناك سنن لك (ىنسعملا] ب ىسب شنس دربذظد ادى هسوبو ىمكر هد زا تساوخ
 قىرشم .ةلبقمو ةرذتعم موك ةلاحةلل او الالح هنمتبلط عامل ىف
 ١ ىف نم حوصنا (ىنعملا) م لاقو ليةردناميدروخوت تسرك لالحارام نك
 بعأ ىلاصتهلوق بسح لاقلاو ليغلا ىفثكل ةبيغلا, كمل انلك ًاواللاصنانل نك ادسافانل
 تيرفردهكناز « درب شبب ىررب هج نظكنازإو ى م انيميتخأ كحك أبنأ مكدصجأ
 | ريغ تالكاولار ادئازداكح حوصن ىف مهل جنط نال(ىعلا] هدوبشي هز
 سصاخا» ىم عيبجلا ىفءادث از ناطلسلا ثنبل برعتلاو ةيرملا ىف ناك هنالل هغح ىف ةسقئال
 حوضتتكو (ىهلا) «حوردتشك كب ىتود نر همه كليو حوصن مرر دب رثك الد



 ((ةقفل
 ثيقكو نند.!!لتءلبةياهلا غئابداغا !ءونم ناكو !هلامرعواساخاك الد ناطاسلا تنبلا
 قيثسدرب يار هوك و ىم ىنعملا فنا دهقموةروصلا ف نارياةةمىأ مهل ةدحار ح ورلا
 ا ءارفركل او (ينلار مب سكت سين نونا مزالموز سد وتس دربوأ
 دارأو هسنم مْزلاةءزاللابالو برقأ دحأ نكي ناطل-١!تنبلنالرمسغال ح وصنالاذخأام
 شتشادتموحر هج ه در تءاوخارو الواط ىم ناطلسا!تنبب نوناسحلاب
 ةدهاججلاو ده لأ ىاحوصن تنسي قالا اولاقو (ىنعلا) هدر كريخأت
 اراكدوبان طع .هترخأ هةياعرلاوهعم ةمرملا كلم زحال نكل ماها ىف ةرهوجلا نادو ىف

 ىريهناىترخآث عابل هترخأو ( ىعملا] هب ار شي رخ دنا هر تلوم نيردلا « ادزا ديب
 ناكم ىف ةر هوما ىبريةلهملا هسه ىف تح ىأ هسْن صاخت مل هذ هو ناكم ف ةرهرجلا

 امل (ىنملا) جدتتسا ىربرذع ىارب زو.« دنتساو+ ىو زا ابل الح نبال ىعا
 اومافراذلدعالاو رذعلا لجأ نموةللاحلا هذه ح وس: نماوبلطو هّتلا نماو فام مط ل طن
 لامر هوةرخنالإ لرل دتث ا لافي انهو باذعلا ىف ءازبأ-!موياوعقيالثل هلرا ذستعاللاونأو
 (ىنلا) ب بخس دش نفك خازعنرو ٠ ركدادىادخلضف دب تفك لق ىم لالا
 هول يرط نم قح ىف لية ىذلا لا ذفالاوةلا دعلا با لضف كلذ تاكممل حوصن لان

 (ونلا) ينم هارت رج مسد ه نمزدبإل ساو ل الح هبط ىم هن عتاانأ ى
 حوصنرتغي لى نامزلا لعأ مرجأو دفن ىنالؤثي نضام هوبلطتنأ قبلب لالح ئأ
 مدئتغك هنآ إب ىم همرك ها رضف م فلما ذجهودلاَمَْوَس فرتعاو مهراذنعاب
 قح مولاة ىذلااذو( ,ىنعلا « تيكش ار سكر تسفشكن ا نمرب وت سبكم دصزا دب زا
 انني نأ لفاصأ ا ىل»:ثلش دحسالناكنا فوشكم "ىلع ىنعملا اذهر فام نم طحاو ةحابمتل نم

 نارازهزا«كدنازج نمزدناد ىدج سك لف ىم نيلب اب هملاعي و ميبقلاو نسما هسفنف
 نم لعب ىَأ ليلغل اريغىلاح دحأ ملعبال ىأ ىئم لعب مث" .أددحاو ( ىعملا]« كي لعق ديو مرج
 © ٍنمرا درك“ تشو اهمرج ه نءراتسنآر ماد ىمه نم لو قماذحاو عبق عفو مرج فولأ
 هاو اهلعأ نأ اشي أ ىلاعقأ حقو ىءارج او فر اتسلا اذاعي ر للا لعأانأ (يىسعلا)
 الأ (ينعلا) ع دوداب مثيب سيلبانازادمب « دود[ س1! م ىسيلاا لوا وف ىما ءاعيىلاهت

 سيلباناكر ك ذامد»دو ناب 3 ناك ةءابمن

 ديدي وحل ىم لضأو عت الك اح ابل ةبسنلاب سيل, |تاحاابىيعاو
 كلنالج ىأر ىلاصن هان( ىنعملا) يي درزر رتصشتر د مدركسا: هدركت د دانار لجن
 هدحولا دوسم ةحاضغلاب نوك ١الى تح اهاشخ او اهرت_.ىا اهريإل هناك كو تاحابغلا
 معلا ) «دركمب زررناجوج نيمشٌب وت « دركي ذ ”نحدزا»ى مالم |

 هللار



 مست
 همكن مى اعن هاو مردص ال ةطصم ىا ىل دلما ةوئطصم اهلعج تجر دعب لاصتهناو
 طبخت انعم ى بكس حرث ف سو زود نيتسوينا ىلع ورلا لثم ةغيطل ةواح ةوت كر دقو مسق
 م تفركءدرزآء درك انتعاط « تفركءدرك نهج مدركهجرهإل ىو ارفلا عطصمو
 لمفت ل ىئلاذع اطلار لعفت ل ناكمدعلازمح ىف ىلوملا املعحج ىماسعملا نم هتلعقام لك (ىنمملا]

 بع مالسالا ىرف ىلعرفاولاناسح الاى تلعف اهلمفأ ليتل ةعاطلا ينعب ةلوعشم اهلعج
 ءوعجه » ىم تانسح مهتاثسهنلالذسي نيالا ئلرأ ةبت علا تاصوىنعب هلبفام
 ىقتعام حئابقلا نم هلا ىنفتع (ىنعللا) م دركد «ماودو تح رسمه و دركداز منسو و

 سيلبارش نمثوحتو قاروالا طوغسو ىسيلا نم نامزالا عبمج ىف نسوسلاو و ريملا
 « تشو ناكبن مارد نم مانو ىم ةردلاو تضلاكارورسم ىنلعجو ةرامالا سفنللاو
 : |ىنةلسأ ىاناسحلا باك" ىف يمسا هللا بنكو (ىنعملا يي تبع ديشط/مدويحزود

 "نم بئاتلا ىر ىلع ةبونلا ببس اذه لكو ةنحلا هللا ىنبهوف ايمثهج تاكو ءاهطصلا
 همس ىلهبلع "سم موي لكبهللا بنا
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 يه ناكسفهآتاقو تبن (ىمملا) م بي واجرد سيرت ب و[ تنك نمهآدش نسرنوح

 نركب نسردآ » ىمىعببط ري ل لرأت ىأ ىرثب ف نسرلا اذ العمر اصو نسرلاك

 اجراخثرمءو نسرلا لاذ تكسم (ىنعلا) مي مدش دوكساكو هيرنو تفزوداشو مد نوربب و
 الا نركيالهآ ظذانانهجولار متو انيهسواريبكر ارو ريم ثنكو ةيسمعملاو ةعيبطلارثب نم

 افيعض اهف ناك امدعب ةعيبطلازأب نم ناسنالا ج رذغ ةيونل وون: ءادثلاو ةمادسنلا بنسب

 يب نونك مخك غاعهمهرد و نوزردوب ىمه ىهاجنرداط ىوتشم ل تاذهلو بؤنذلا ضر
 ماعلا ىلاتلسو ىأ عسأ المل اعلا عسب ىف نآلاو افبعضرثبلا لفسأى تك الثم (ينعلا)

 ملاع نافاهظم هنأ ثناكهئلا ىلا لوسولاو برغشلاب ىملالا ماعلا ىلا لسمو نمو ىمهلالا

 ةيوتلا مزال ىسل الا رلاعلا ىلا لوصولا تدر أن افي الك ىسملالاملاعلا ىلا ةب_فلاياسندلا
 مفزاا م ىدركتاهكانو ا دخىااداوترباهي رف 9 ىرتثالئاتءانثلا ىلا ثفتلا هلو

 يتدعرأ روغلاىلعثلناف ىمنيسحتو ءانثود-حفلأ نم مككلهللاب (ىنعلا) يادج
 ارسرك 9 ىم ضرذا ىوسن دلاروصفلا نءىتبجنو تاعاطلاب ىناغشأو "ىلع تين ناب مغلا نم
 ةرم سر لكل ناسل دجون ا (ىنعملا) هنا |. ددياسوت ىاهركسش « نايزدباب نمىومره



 ناس قمر دقيالولنمعنر كش فسوبق بالم
 |راجن .نعاك احىل امنهلومىف ١ مهن لات نولعد ىوذ تبلاي ىلا لوفأو ىلا ةنح .: نمو (ىنلا) مدرطعب ىوت تيل رول
 بالاوملا بئاتلا نآبرامشا اذه ىو ىهنا اهميجاجناناهنا اوهو أين لا نع نوبضريو | هع ن نوبغر( نيمركملا نم ىنلمجر فر فرغغ امم تراعبإ) اهتاغسو سغنلا مهو(يجيوق تينا لاذ)
 نولمعل بوق ثيلاب لوغيورسفيق نابع اينالا ىف ةرخآلا ىف هسيلا ن حي ئذلا ىري اع اطل ىلع
 ارتخد وو ىونش كوع دناطللا تنبغحرلا نا 5 8 قارتاوللاملا اذدم (ىنلا) م تدناوخ ىلامد اطاسرتخدو تحس زكىسكدماثازا دوعإلل ىوتثمنأي هعل ار قفلا نع هخارعالةمدحلا هذه نم صالما ةببج هراذلتع اناس | ىفو اهءاكتساو اهلوبقر ودعي حومنل ناطالاثنبةوعدناس ىفاذله يفكهفدووا ندركنابموهبو لوبقو هن ماكضسازا دسك الدر مزااب حو سن دازءاش نذئاوخزأ >

 اذك انناطلستنش ح وصفا (ىعملا 4 اراب ىا نونك وْ شرسا
 اهكرفتنأبالاغ كرمغ بلطي الناطل لاشي تلخ (ىغلا) 4 شل ددهاوخخ ىغى ال دوزج إو ىمنآلا امسأر لفت تح حلا باي

 رك الم تيفي ى دبات بهذ بهذا لورا لال وسن نس الف (ينملا) يدش تونك رنج و هن نياو دش راكب ن مس دوروإر تفكإف )كم .ةبارتلاوهو لكلا,
 بانئاوصركيد ىدكورإل ىونثم الضب سو ضولحنَوصِتَوَكمملا اذ -هوراكل ا نم

 بال اوليقملاو لامهنسالاببعذا ذهاب (ىنم) ب تفررلك ز |تس دارا ماك مثفقنو
 ليقنمىنآلا عفدح وصناسا (ىندللا) 6م .ركو سرت تدوركن ء لدزا .تفردحزك تفكدوخ لدا إلي ملزالا لمعلا ا نم تغرذ ىدب ىنعميراكلا نم ىد شار نالرخآ
 1 ءوثم ماها فى ث رو ىلا :مغلاوملالاو ةرارحلا كلو زوما لا ذىلق نم بهذي ىتم دما نم ج رخو بالا خل مرملا هبلق ىف لاق ناطلسلا تن
 ,ةرمتسانا(ىنعلا) « مدعو لم ينل: م ديسشج نم
 مكشنءادخ اب تقيفح مدرك ةبرتإلل ىممدعلاو توا ةرارم تئذانأوملاصلا انملتدنأو
 وح ةيونلا كلترسك !لهقا ىلا قيغتلاو ةفيخلا فتبت(ىنلا] جيادج نئزا ند شنان
 ةيوتلا لاح ءتومأو ادبأ ةبودلا دف أ النعي ريع ىأ ادج دبل نم ح ورلاريسمت
 نجلا كانت دعب( ىنعملا) يب رخك الإ رطخ ىر دوران « ركدراي اركت نعتز دعبل ىع
 دنكه رز سكه كنآ ناسرد»تباكح 9 ةريسلا أرامحالا امهديال ر طملا بناج 4 جر بهذين م اهتجلاع حو رلابىتلا قاشلاو اهتبعتىتلا



 ددمدوبقو قوالحو قابثار واب رتينوحدتقا دبا ثر اخر ددلمزازابارهدومز آودسنك
 ىذا كلاذناس ىفاذه 6 ئابذوعن دورت شخ رمد رز : زو رهيب ف تحخرد نوح دمرت
 مىشيزبت هبرج ىذفا برجوا ف امادنلا كلن مدسنلاو ةيوتلا دعب ومدي ان

 8 الاة راسا وف الوأ هعنام بكت راي وتلا دعبو ابعسو اهكروتلا انالبللا نم.
 يف نوكستمويلك اهل رعالىتلا ةرمملاك لوبق و ةوالح الو تابث تب ونل نكي ل هنااسل
 نمؤرؤنالو ةرال حالم نوكتوان آنان[فعضتىتلاةبوتلا اذك اتوب و اهرارشمادادزي

 مكشاشيرتشب ٠ ىرخكيارواصودوب ىرزاك ظ ى م هتليذوعتةبوتلاءذهلثم
 . راح هلور اس: ناكسم (ىغلا) 4 ىرغالو ىمهن

 د بشاتز و ره هابك ىف خال كنن-نابهردإل ىونثم
 امالي دازالب يللا ىلا راهنل !لوطوتاسنالبو رمجتناكس طسورف
 :ىلع مهتب وت بي:لاسعالا ضاسب السلا فئاصداوس لدبي وهىذلا
 'و هرهظر فس و ةضايرلا تال رسجملاناكللابو كلأسلاديرملا

 برشا الا كلرتدضشمأب ةولك ألخ داذاديرملا .شايرلا

 نكد را( علا) 6 دوبكو روك ار درعا بشو زوره دوبناجت6ب آ هك ج ندروخ
 فاكدا مدي روك ارامواليل كل انهوابق اوكي الإ مزلأ هنالءام اريغ برةلاو لك الا لجالا
 ىلتخا اذاهلاسءادتبا ىف كلالا نوكنايسا دهورلالاو ةقشللو ةنحلا ف ىأ اههتشدوبكو

 ٍظ ناتسينىلاوحنآ ل ى م !رطضمو هروب ال مع لح ف نوكيءذشممأب
 .أمو ةيصقم ىل اوك أك ر(ىدللا) «دوهمشيب شدي هك اتكدوب

 لرالإر ,طشلا هيب ىبراقلا بسقلا تينزحم تانسيتلا نا لع بسلا داوود

 درلاراسقلادارأ
 (راحلامار أ

 ميال بزح مو( ىنعملا] هدابطم ازاغئموربش تا دشتخم دانقوا نحر 2
 ثا فمش نازدلاماو دم ف ىمدايطسالا نعل طعتراسورم عسبسلا الا ذراصفرك ذليفعم

 نع انامزرخ أ:فعشلا بيس عسبسلا اذ( ىنعملا] م راوعن تما ادد هلام از «راكش
 ةركبلا ماعط نمةرخأتمء ديس قاب نءةلك آلاو ةماعتملا عابل|ثيفب مجال ديسصلا

 قاب هكنازإل ىمعب لاب اصح أ اسمدارأر عابس اددلا ا ىلع نر زرالوبي
 اعمل قاب نيلك 1 اولكمخال(ىعلا] يدم دم1كنن دشرونر ندب نأ

 قب اوىأن يض'اذنغلاو لك الأ ص وصخ نماونأ ف عش بلا تام هتلضفو عمسلا

 ىأراش (ينلل] ب وشدابس نمرجايرخ م « وردوءرئار»ابورثلي ريشإل ىم ةقياضلا
 يرث ىروضمل «تأوارامج جالا دابس نكر بهذا باعثا لاق بارا طمالااذه عبسلا



 عسل
 بلعثابر (ىنءلا) ب راسم ناوخ شنوسفور و رازغ م دركمفاب ىرخرك
 ىلا ةءتأو هرغو ةلسبح هيلعأرأ او بهذارشملار ضايرلا فارطأ ىفاراسح تدحونا
 كلاسلا رامطلاو كالا اداطصيىذلا ىليحلا لسجرلا بلعتلادارأف ةفارظلاب ىروض»
 ديرملا نم صقاستا |غيشلا عهتنيل صق انمي دم دبل دست ىف ب يلب السجرلا نان ىبحالا
 لاعنأرودسل صفانلايشلا بلغي ىذلارهو ع رشأملال+رلارك ذا ريفلابدارأو قمحالا
 لدثو هررارزيسلاب دارأو صقانلا حشا باصصأ مم دارأو عابسل اددلاو هنمعرمما ةجراغ
 لواستت| للعب رخآ اديس أدعب رامحا مدي _نمانؤن دجأ اا (ىتعملا) يي رك ىدبصنازادعب ميكب سب م رخ توك ا ىوثماس نوف ىمةيريث هلا ذئاذالاريضأغا
 نمواعتف اي مروخ .نمكدلا إل كو هريغد | طسأف وهلا ل هحتوارا دقم هم نم
 مكوك او مك و البلف ديسلا لاذ نملك 5 (ىندملا) يازيرداراسعم ماب ببس
 ىاديمهكياهنو فناز ه كرب نمر ماك اي ىرخ ايف ىماببس'اذغلاو قزرلا ىأ اولا ف
 لطابلاب ماكل ىؤنوسفلا كلا :نموارشب وأ اراجاءاىلحالبلملا (ىنلا) «ىرك
 « شثك اهنباو نكنورببشرسزا ه: شمري يا طم ذاو نوسفزا إو ىع اهلتواهأرذا
 هموفتىذلا هنروص نسم ا مالكتلا لاذ نيو طعن ىلا لاحابلا مالكا لا ةنم(ىعملا)
 ندرك يبشتل ىر وضح ىلا هيئجو انه ىل هبصساو ل معلاو سأر لا نماجرام «ديصلا ل محا
 شح كى تا يمرب تمر و ترفسغم توت نلخ تن دارجارد تسااو فراع هك بط

 ب رذ كلب لكم
 / رجا ىف ل_ماولا فراعلاملاعلاب ملاسعلا
 .ترفغمو «:حر فاطر مجلع ىرحبنا اماهلا بطغلا لا ةال_هو لج قملا لعيب
 لضنامنواك أي هدي تت ىتلا عابسلاو عسبسا ايبطقل ا ليشمتر سانلا نيب فث اطولا تر افنك
 نا ىلع ةر فخم او ةمحرلا ن زر بطفل نم نوعشنتي مهدا دعتسا بس < قئاللن | | تس هلع
 أرا دم مهم لكلك أي عسبلا نهعاب لا برق ةبترمج بطقلا نم مجب رقوة يارا ىنعجارجالا
 ىاسورلا ىتفسلا برٌل اوه لب ىا« ها ىفاكملا برقلا برغل اله نمدارملا سيلو هبساسبام
 ندركد يصور ثبطق كم هنبادهالب لرديال اف ىداهلا قار ةريثكب رغلا اذه ليصاغتو
 ديصلاو عب اةءاشعىنمملا ف بطقلا (ىنعملا] مب راراوخ ىفاب قلخ نيا نايا « اراك
 ملاسملا سطو نابل لثما لال ده ينعي هماعط قاب نراك أي قلما هذه قبو راك
 نيذملا عا .اك ملال نم قيبامو ةفرعملاو ةمكسملاو ة أو ةمسرلا هراكو م ديسصو عسب اك
 ذا ار ةمحرلا ية! ءارصص ف بطقلا الو أ داطصب هتلضف نم نواك آل اهلوح م»



 0 شوكب طق ىاشررد
 راو ةمدلعاب بطلا

 ناتىسولال 1

 ءاضرف عسارداق لنا مادام (( (ىنعملا] عي شرحو ديص دنكة دركك

 لضف مشنأ لك 0 رع وئاط 7 بطالا ىرغي

0 
 ماعلا قب روضحالب قب اذا بطل نال ن داسلاديرلل جاتحم ب طفلا ناا دب لعق مالسالا

 يقلخ قزر دج تلمع كز ك م قلخ دنئاماورى در بدوح ه ىوتنم اذا ذهلورونالب
 رفد قرات بيصنالب للا قبب املأ نوكي بطقلا ناامل (ىسلا)
 :اجلاو لمعلا ةطساوي للا نز رنوكرادنب قلما نان ةلمهملا املا تشب قاطو لففلا

 لارا »كندا و تحرادررخ لإ قلغدجر كتازإلىمزل الرا دنىلء نر دةيال
 تناكتااذه ظحا هماعط لشن نم زل !ءاذغو هجوذنال (ىنعلا] يتوج دبس

 بطق ةط-اويدوجولارهظب“ اذسلاو تالاف يازيدحولاو قر افاعي ديسصلا ةبلاط حور
 .٠ ننىاضعا نوح زاخو لفعوجرا الكم ني اء ةليلعت ىسهلالا ضيفلا تدرأ نالاعلا
 ارييديو ثدبلا « اشعاك ق لهنا لمعلا ةمعية ملا ف باطلا ( (ىنملا) «ندييب تت ل ةمةتسب

 ىذلالثعلا مهربدمو قلما ةياثم يف دسح لك اق نلخا د لوقب ناك لفعلا ندبلا
 داس لعلمه هسا( (قلخلا قزرف بطفلا ءانم وه
 ةرعوه ىذلا بطفل دس ةبن ًارونلادث اريل ارةيناسورلا يذق الا الع لقعلا
 هلاذغ لة نم مهتاحارو مهقوذو مهتاماركو مهفشكو مهنالاسو مهدحو 4نيب انلا لكلا
 ,دتفءاضعالاكميلا ةبستلا الار رةمنابس اهلا ناك اذهلو ىفاسورلا

 ف حويرددوبتكر»فعض ٠ ىو رزادوب زا باق فعشإو ىوتثم اذه ىلع نوكيف
 حروف ال ةنيفلا ف ناصفتل او فمشلا .حورأ نمال دملا نم بطقلا فعش (ىتلا)

 نابل بسع .2 باعغلا ىلءض رعت ضراوعلا اف
 ةانمنالءررو ءأرطناجا نظنالاللسو افعش هللا هأ ىف تي أر اذان سانلا نعرتستلا
 (ىنسعلا) « ودادي 2 كالفاسدرك ٠ دنت دو دركاك دشاب باخ إو ىواثم حورلا

 مج لال ذألار هفارطأ لعنوكي الالفالارودر هئارطأ ىلعر ودي ىذلا كاذوهبطقلا

 ابعط_لكىفو ىملاب و ىره اذ ناصطس4 طبخ ىركم رج كلذلاو كان



 كالفالارنابطقلا امه ةقيقلايف اناكولو ثاثنثي رناكر جي الءاعملارادمو .كافلازكرم
 ماعلا يجر ادم مكن اناوهوىرنعم بطق ضرالا الو الالمالل كلر امٍلمرو دن
 .اطخالا بطن ةبترمر نامز لك ىفددهتي هيلع ىف امسملاو قامورلا
 نم ىلاصقهتنارظنعضوموه ىذفادح اولاوه بطفلا هتاحالاط 1 ىناشاسةلا لاق لو هيلع
 ياطقالا بطقرصم لسا ده ع مالسلا هبلع ليذارسا بلظ ,هونامز لك ق هلاعلا

 ةينامسجلاو ةيناحورلاهارفك ىلغسلاو ىواعلا ماعلا عيم+وهو هنية حينءر و ديكذا
 نم كالفالاروننتر هتذايذكتئالملا نو دهب ريعمح و رو ريدم لغع*ا.شالأ ةهمح

 بم ىمل بروين مرالا كالو [رعش):. دمها ةفيفما نم ةباينلا,ضرانفلا نب
 هنا نم ضيفلااذخأب ةطساولا ىلا بطقلا جانةعالو (

 شايتشك ةميرصردم دراي ىم ع رفلاكل مهو ةبعبنلاب هنطأب نما
 ةنراعم هطءاملاعلا بلية تلعامل (ىنسعملا) اا 1

 نانكمآ امهم همزاولض عب لوسل- :لبسر هن كى عب هننيف ل هتمرم صوصخ ىفةفادسو
 دوبع ةمالع ناناساخ ديعواماخامالف 4 تنك"

 هرارسأو هين اعمرا هطاو هئسو هضئارذحرمشو هنيستو ليل هلا حاضيإ
 هاف يق عملا ل ترصنامأو نيدلا ءادسعأ عمو

 ةروص نيمجو لع اشيأ دبعلل هقاةرستامأو هقلخ'انندعب وه ى.دا هتنتوهالف ةينوسامللا
 تايآلار زاحمالاراهظلاو ىتكبلا لازئاو لسرل! لاسر ابف ةروصلا ىلدبعلا تريمقامأ ىنعمو
 اقيفونوربك ورفسالد املا موال عركلا ريو عطار يهل ل لبسلادينتو
 ءاضراابلط ام _مق ىف لا



 تالدا درو يلع عيجرت4كتره !ظمو كننو اعماضي أ نصا «ءالغ تنك ذافءئدب .مزاولب
 لاقو انسح اضرف هفااوضرفأو لاقو مكرصنب لوسرو هنيدىأ هللااورصصنتنا لات ىلاعف هلل |
 أوريكديس هدروممعإب ىونثم مدخخ مدخ نمسيدجلا فه روو مكسضغ الخ فسح من أنا

 ديصلا مآ بلعتلا لثم نك (ىنعملا) يشيب دبصنارازه ىربكض وعان:« شيدن نك
 | ىنعي ة رم فلأ هضؤم ل نأ جالب طقلاوهو يوندلا عسب ا ىلا ىلاسعت 8

 اين الانا لضوم هّلال_هال ءدعب تفرصا ذا ىلال_للا بسك نم هتدحو ألا كاذا
 .!مور ف وثم هلل هال كل مام فرص نا ةداعلان

 مشا اروشحل درملا نأ اذان( ىنعملا) جدي مرات ةكد يصدربكه درج
 ميلا مف ديرملا عسب شلاداطصتاكو بلعتلا لم ديرملا كلا ديس نكسب

 بلمش الك أب بفكيام رام معبلا لوانت داعب و عبس داط مب بلعتلا نال ثاومالا

 مالسلا هيلع لافاكقلمملا بلعتلاك يشلا ىلا ةيسنلاب بل اطل ناك جلل ولم تان وهنلضف
 اوهتدناملا ىرملاامأو ول منلاباعنلا دارأف معلا بلل ىالا قلقلا نموا قالخ ا نم سيلا

 وب هع: هظي و ىلاعت هلا | ةكربب ثيلاكو هفاين لا عامم نمد اسنان عمبسضلاك
 9 تاوءالا جارت اعمبسنلاةداعو ةمايغلا

 ياللاو عبضلاو عسا ديكو هفان انما

 ةربآلاو

 و عب نيل يلا ىف ني
 ءانقو وكلام ان رمظتو نيثرمسلا ببسي

 لومي هنأكدمإ .*ابحا ىلم 4يلاعت فارادقاب ردقب ةايطارهظم جدلا

 اينلاعاتمنمدطصاىعب عسل اروضحل كدي مدقر بلعتلاك دطسا ىوثا.

 1 .ىف سني دن ىذلا الاذن تح بطقلارهو ةونعلل ةدسأللا فوه ىذلا عسب لا
 نأ اعل بل ايناكه طش بح ىف هديسا دفاذ اديرملاناف هفاعشأ ف امشا هشودر رجالا
 ٠مم »ثم دخ ار رتذك ف ىونشم لا غن ةصفلا ىلاعمج رهث بلعتلاك خجشلا

 مدسخ أ 4لاق دسالا نم بلعتلاعتسا امل (ىنعلا) مرتك يشلممز مزاساهليح

 5 ارداوهفعمهنرفأو ارغبوأ ارامج دجأ ىأريبدالاو لغسعلا نم هعلفاو ليحلا عتطسآو
 ا عبسلا.دارأ انهودب رملا باعتلاو بطقلا عبسلاب تيبلا اذهل بق هارأف كيلا هيو آو

 لما حالا رامحلابو ناطيستشل!باعثلاب رىسهلالارهغلارهظمو» ىذلا اظن امك املا



 مغ
 هبفروو لع ايئرهط لوغب و رادحلا ةبانع نكن مرغب تاطب_كلا ناقلاثالا
 ةليحلا ىلموىرلك عبلل بامالا لاق (يسعلا] مت در هرزاو نات_دنمراك تسةمراكىركنوسفاو هب وف ىرشم لاا دهلر ملا عش هعقوبو ضايرلا نم» دعبي تح
 بنابكرسزا» ىوتبادهل اير ط نم سانشلا جارخاوةياكدملاب ليما ىراكو رضسمتلاو
 يقرا دفمل اذه ماكمتاا بلعثلا (ىملا) يي تفاساررغ النيك ءرخنآ ه تفاتش وح
 فيعشلارامحا لافدجوورْملا اج ىلا لبا سأر نم ع ريس لالا ىفعبسلاروشح
 تفرشب و ردلدءداستآ شبيب ٠ تفرش ودركمركمالس سو ىم نكسملا
 |رامملا كاذما دق بهذوهاهرلاو ةرارحلابامال زامل ل مىربلعألا ب (ىنمملا)
 تنكو وشم مشتل اروضح ىلا دب رملا با هذا ىف يي يبيح ادي يملا لاحا ذسهو هنبالا
 بلعثلا لاقو (ىعلا) يك شخ ىابر خالك ستايمر» ه شخ ىارعص نيرانا وح
 3 شيشملا نم ةفشانلا ةضسلا ضرالا طسو ىف ةسابلا ءارصلا ذه تنأ فيكرامعأل
 ىف ت نكن او ةةكملاو مغلا ىف تنك نا لاقو ركل ايوا تاملكتلا هذسه بلعثلا نمرامملا معالق (ىنعملا) «مرك و درك لح خهدك ه مرار درك متر دركر شخ تفك لف
 لاشي تسلورك اش الاملاء ذه نمانأ ىتسحو كو ”الايمسق ىتلا ملا ةهسق,همراةنج
 أردنا ته دكئازورثو ريخر دارعتسودمب ريكر كظتلال وشم ةالشلا بي سةياككلا نال

 عيتأ دوجوم ىملالا ءاضتلا ىفنالر.ذااورمكتا لا تيبطارك امانا( ينسعملا)
 عئاملا ل جرلا امهرا مه ايدارأفلااياكوا «ىبميتأ فاه قرأت بك حنا ناخأو ميبةلا نم
 ديايربس و هلكد مكر غكت سوا ماسة هكتوج إو ىمهنلا باندج بياعابو ,راكلا لجل بلعلاو

 3 اكشلا لعق ىادمد ىل امن هللاوص ماسغتلا لاوحالا مرج ىف ناك اسا(ىنعملا ب هصل احاتفمرب
 ريغ كم ةيولالااب اطعلاو تالصاا حاتممرم هلا نال مزال ريصلا صو هخ لك ئارغك

 قل اريغال (ىدملا) ع تسوكت كتركش تسر دزاو دهاب ه
 نوكتال ىأ ةلوبفمو ةئسسح نوكتى ءةءاكشلاو دسعلا عمد

 (ىنعلا] «نيرتدرادىمت تمعنره هكناز ٠ نيبكلا مهارحت مغوددهداتإو ىم ةوبغم
 نركيةمعت بح اس لكنال ل سعلا بلمل ا الو ب عنذاءاب ىنيطعي و ىلمسيم ناريسلا نا, ادلم
 كب ةظعومر دار تلودداو'ندرائتر صاخرخ آر دارىزات كابسا ىاؤنابشورغ مزيهرخ نديدتياكح لو عمط نمل ذعنن نمزعاولااذهلو ةرخآلاوايئالا ف انب رقدل غلا
 .تذف نوجد بر ىجغر نول د سهجاك | كتيانعو ترفغمالا درب
 . عار [كت سنبرذ ىبعرتآايىرب ى انة هدومز 1انار تآدكى او دره
 اهنب عنو دوبادسييه اد

 ود سو ادنو دم لج تح
 :هللاوهقيدسلاو هادعأ



 انقل
 ىفةبرعاليح صا :لبطس اق باطحر اح ةيؤر تاب قد اكملا ءانه © تسمادلا ماد
 لع همصنو هتظعوم ىوةلو هاك: هين تاس ىفو ة.هأنرلاومانل اروضحلاوءافصلاو قوذلا
 ةبانملامدهتةنانعلا اولاقمهنال هترفغمو فلة. انعلالا قيلب الو مرلبالْئكءاهتشالا يدقتنا

 تاصح اذا ةنحم ىأ ار نول ةثام ىأرو ضرفو نال خءالولا ىلا لسوتوةءاد هلا ثرونو
 اهاوصح بغرتو اب شنواهائهتةب رحتلا لق ةلود لك ىفاب وةولح وكن اهلج ةرفغملاة لف
 تنأورودسم جفلاوةبحلارهظت عن لك اذك اهارئالذتحلا كل نكمل ةنحر بعتل ةئراغم ىف

 ناتو فلا ىعتأ لو تيهذ تابملا ءذهل ىنإ .االثاة ىو عنو
 عبج تا اهفوعتالو حافلا نمل داود 'نع ضارغالا ل

 ارواسم يناس دوب ف ىم ىومممإ
 |راحهوءاةقبالانامزلا ىف 7

 هدناركراب زاشاشم و ىو هئاذغ نا نم سو
 هرهط ليغنلا هل نمرامحلا "انباع باو و

 اكوجو» ىجهتوم موبل بلاطو قشاعهلأ : دايز نمرامملا كافر ضاومةرع
 نمرامملا الا ذيعشلا نبا (ىنعملا) ويك

 "افسلا نمدرج ومدي دسح عيسو كفو
 (ىنملا هي درمدويرخ بح اس ى ايش هدرك محرأرواديدرخ :ارممإل ىمهتعرسو ةاهذ لال
 قيد لبط ءالاربمأ ناكودجرتةاملاكْنيف رامحلا كاذ أرامل ناطللا لبا صارم أ

 م لادو وم هاتردت شكر خا رك ه لاخر شاب سرب و دركش مال سو ىع "ا
 أراه اذهراسْ م ىأ نءالثاةراهط الا نع أسر | ىلعرلليط الريم ادهن (ينملا)

 ؛نياوج دباب ىغاك « نمرم هغتو ىشب دردززا تا تفك 9 ىرتشم اينض«ىالادلاكأ
 تارا اذهان ىريصغتو ىرمت نما ذه امرا الئاقراد- !بحاص ءايبأف (ىنملا)

 أرددوشانو دئجزو رو نش رايس تنك ىج اريعشدالوطتلا نع طور ةىذلا
 ليطسا ىف تح مويمك ل ءاسراسحلا اذهل بط -الارممأ ألان ( (ىنعلا) هي دشمرو زم شرخ
 | شن اطاسرخآنايسرد ه تسربت جحر ذآ دريس وديرخإل ىرتشم ايوفثركيتاطلسلا

 طب رةمحرلاب# هولمل|ليطسالاربمأ“ الاذور اما لبط ءالاربمأ لءامدلا (ىنلا) تسب

 ارب رخو مكرغب وشبدحلاو ريعشلا نم فتنبلناطل-!!لبطسا طسوفراجلا كاذ

 فب ناج لكن مىأر راسوخلا (ىنعلا] عب ديدحو بوخخو هرفواؤناد « ديدي ىزان بك وس
 ىوثم ديدح اك ايوفوانسحوانبعب انصلار قرألابىااوثلا اسر عاسرف تاطلسلا ليطما

 سنكمولجرأ حتر (ىدملا) هدم ماكنهب وجو تفوبك ٠ هدزف6هتفو رانا زإل

 :نهد#ت



 و ديدبار نابسار مش لامو شراخإط ىم ىلا هذفويريعشل او هنقزيديتلاو شرىا بره“ الو
 | شا لاو شراح ناطا لا ل بط. راما ىأرو (ىنملا) يدب بر ىاكدرك الازوب
 هلاس ناب لاقو ايلاع هسأرو هذي ارابغلا معلب 3 ب وروظلا كاغقل ةيثل ا ىأ

 «مرغالو شي رتشب و رازاجزا مرخ مك مارتن ولك فج ىوتشم دباب براي
 فيعشر حور هرم ىروظو ة حلاق انا ببسكأ | نخاراح تنكوفو كول ىنأامأ (يعلا)
 يمال هلا (مدمد ترووشمزنا ه عع وجزاو ث شب هردز بوو ىوتنم

 انا, شو نيج تاب انبا لاح وف ىو تول !ىلا قانش ا !-ةناسفنىنطب
 اونلاب نح اذكل بمن هذه لاح ةمكسلاام(ىنعلا) جالب و بي عن مسو دفع هج نم 5
 | قوذفا نم مور كو ءال_تالار بيذهنلاب صو مهن ًييثىا نمو*افصلاو قوذفاو ءاطعلابو
 ارامللاو(ىنعملا) ب دشراكو نيزسقوارايزان ه دشراكبب ةزاوكناهك انإو ىو ثمءافصلاو
 ىلاباهذلا ىلا نا طل لارطضاو لال او بره اربصخ. .رهظ وغلا ىلع ءاكبلاو ع :رفتلا اذه

 ىاهخزإل ىرنثم برحلا ىلا امباهذ تنرواهجرس تقورفا ةمرعلا ليما كاتو ءادعالا
 أودعلا نمليحلا كان (ىنلا) موس رس ناشي ارداهئاكيب هودعزا دن دروخرت

 ازفزا» ىوتمابن تبع و ماهل لاسنانرط انرطاج اف تبا ذو ماهسلا بعضا ثلكأا
 ءازغلاو بربلعا نمل يخل كانو (ىعللا) ي ناتسُمدإمما لجو آردلا هتايزانتنآددعآزاب
 ناشاهانإلا ىع بارطذالا اه ةيراطضم ىانانحوباتتألا ىف تعقواهتلجو تمجر
 ةطوبرم ملجرأ ل خلا كلناهجر (ىنلا] مناطقنا « راؤناب هج متسي
 ةرطايبلاو ماهسلا لان اهم نوحرختو مه دول نوطرمشي ينحل اب حاب ىانونلا مشيراونلاب
 ناشاهتديفاك ثمل ىم ارطن نيعّمم نوك ةلاحلحرالا ىاراطفل |ىلع نوفقاو
 ىتحنيكسلاىاشينلاب مادبا اوقرمو (ىنعملا] هيرشي رزا اك ظزكنو ربات « شين
 هتاونملرظنو ايزدملا لها ممدحاو ىأراذا« ارممال:هلاوةحارجلا نم لاصتلا اوجرنع
 قس يثا!البلا عاؤالارظن ال ةقاملاو ةفاعلا نم لذ رهاح نقي هتحارو ىشحو
 ثيفامورفط نم « اد ىا تفك ى ردي دازئآرخنآ إف ىرثم هلا له هظلاركشب يح هيلع
 ؟[براي لاف لاكمنل او باذنهل نم لبا كلل اولا ىأر راما كلاذ(ىندملا) باشر مداد
 يساةساراول بات مرتتاشل يوتراشب ٍ.طعأ يف اعلاور قفل اب

 اين تبقا دهاوخ كره « تشزخزينازر مرازيباو نزوى رتشم ةئحلاوءالإلاب
 كاع ةلابريضلا لاذ نموروضحلاو قو ذفاو*اطعلا الاذنملنأو (ىنمملا) « تشب
 تدب اايناللا كرت ةحارلاو ةبفاعلا بلاط نم لك تاغ لا نمو رشم ورفن
 ا عج ضامز هن اهلارسكسب ت شهود بك ات فرح ىلا ةسب زعل باسكت
 00 اال كك

 قدي دمنا



 نك
 |( ىقرمدع ناس قفاذسه همت مافن مشار نم هكسصاررخ فك هابو رنديدتسنأن»

 هيورتفك »ل ىوتشم ليم نب رط كول ل للا مقام ضارانأ ام ا لوفي باعتلا
 قزرلابلملبلعتلا لات (ىنملا) كلاثتما ىارزاد شا ضرف ه لالسح زر سج
 ديايناحم ه بيسو قز رو بابسالاعؤط ىم ىسهلالا مالا لستم !لجا نم ضرف لالحلا
 قزرلل بلطف أب الب سالب قزرلاو بابسالاملاعاين هلا نال( ىندملا) م« باط دشاب مهن سدا
 ديانات هما تدرك ح لضف نءاوفناو رف ىو هنلا بييح بسال هروا ذهلو مهمرحأ
 حلا ىمأ كلو سمح كاهن مسفلمب ذرلا منراحار( ىدملا) يربو معه ندركبسُع

 اذا اونمكنيذفااهيأ ١ ) ةعمجلا ةروس +. آلا لو أر هللا لضف نماوغتب اومدابعل وغب ىف اعت
 اورذو)ةالسلا ىأ (فارك ذيلا)اوشماف (اوعسأن ةعمجلاموي) ىف ىثعمب (نمةالصلل ىدوت
 ةالمصلا تيضاذان) واعف افرمخ هنا ( نولعن مدكن ا مكملربخ مك ذإه دع اوكرتا ىأ (عسبلا
 |نيلالج ىسهننأ(هللالضف نم) زرلا اوبلطا ىأ (اوغتباو) ةحابا ىما (ضرالا ىفاورمّننا

 لالحلا بلم لاقو دوعسم نا اور ةضب رذلا دعنة ضي رفلالملا بلط مالسسلااهيلع لاقاك
 الوتح قزرلا بلطن مأ هللا لضف نم اوغتبار ىنعم ل صاسخا سن أءاور ملسسم لكىلع بجاو

 اولفتردرو تن ب ورفرد هاتف يإقرزر رعكر مغيب تفك ف ىم رغلاكب صغلا مز
 بح ل فب ابلا ىلعر قزرلا عر كتب انلا لذ سو هبله هللا لس لوسرلا لاتىتذاي (ىدملا)
 امطد رنكل نازرالاق ازرار ”ذي هللا لعالا ضرالا ف ةنادنمامو) ىلاعت هوم

 انهاوبا نم توببلا اولخ داو ا ابسسأ نم
 » باستك اوامدشدماو سحيم

 تااطللثم ملسو هيل« هللا ىف لورلا ىنعي (ىمملا) « باسو ل غض تاريح اشم ته

 ةكرم ا هح انفصو لق هيلمو دو دسم تبي عوضوم نزرلا ةوقموهفم مهذتلا جال زرلا
 انئاكرح ت نأ ثيبلا اذه ىفلاقىندملا !ذنماو ضرالا ءابخ ىف قزرلا اوبلطلا ثيدحلا ظلو

 ءارنداشكردنا ديك إو ىو احانفم بافعاو لفملا .كاذفانبا_ةكاراتئبحيو انباهذو

 ارينا تركي الع انضمالببابلا اذهمتقو_(ىعملا) ثسين. بلطو « تبن
 اوطبتر' مارعلا نال صارشللال ماوعلا نكل ىنح مالكا اذهو ىلا عن هللا ةئس سيل بلاط الب

 تفكرشندادباوج إف ىلاعت لا ىلع اولكر نوبسلاطلا نماوغرفصاوح لاو بابدسالاب
 ةدركمسهفون ا نباسقك ١ الرتنمسقباشروباستك اب سا يماهك ار ءابورا

 بلعللا باوماراماءاطعا ناب ىفاذ 4 .-اكو ب فهذزا بسك مانآ هكرخ قفكو

 نم هزلي الو ب اسنك الا الر سيل هلا مسفام اشرلاو اوفشباووهو بانك الا مالا لالثاق

 مينا «قيلبالفامسقاج ىذرب ىلا نان هتمهف ىذا بابسالا الرتهللا مدقاجب ىشرلا



 58 ا
 ,«بدكسلاب مالا نا رام الوقوف غملاسبب و بابسسالا نم هتسشيمم
 اك مك زول هلك نوح هنلا ىلع ملك وف هنغهللا ىطررمع نع ريغسسلا عاملا ف ىور
 نكيملو راما ابناج نمداك ةمستلابءاضرلانال اناطن ح و رثو اسامجتو دغت رمطلا قرن رب
 هكىمك ناندهدبةرو ٠ تآدشابل كون ذعضزا ثفك » ىوثم بلعتلا باج نم
 أريملا ىطعبالاو لكرتلا فمض نمياستك الا باعت ر املا لاذ لاف(ىدملا) 4: جداد

 مب رسب ى ان( ةمل دياين مكه رفطو ىهاشداب ديوج هكر مط ى محو رلا ىطعأ ىذلا 0
 لثمىدفواي تاعاطلا ىف ىعسلابناطي ثا او سفنلا ىلع رفظلاو تطل !بل نم لك[ ىنمملا)
 لعجت هاتي نمو) ىنالطلا ةروس ىف ىلا صن للا لات صنت الو زيملا ملل تع مطقتنالا دله
 | ىلع لكوني نمو )كاسر طخي (بسنحصالث يح نم هقزريو) ةرخآل اوان هلا برك نم( اجعل
 هللا لعج دق ةفاضالاب:ءارق فو هدام(« ما غلاي هللاناز هذاك (هبسحوهف) روما ىف(هللا
 اءقز راك اهمه دج ددو مادو ىج نيلالح ىهتناانافبم (اردن) :ةشرءانرك (ئملكسل
 نولك !شوحولاو عابسلا لجو :ابللانيكسامافح (ىنعلا) مب ق زر لامس و دئبس كيف
 | ىف ىلا مت هللا لاق قز رال نبل امحاوسيلو بسكملافلخ نيع اساوسيل مهنا لاح او قزرال
 اهيأ (مكاياواهتز رهقلا) اهنمشل (اهتزرلمحضإلق نام مك (نئكمإ تروبكلعلاة روس
 ار لج وو ىرم يل الج ىسؤت(لعلا عبمسلا وكرة دا كعم نكبر ناو نورج اهلا
 لج نازرلاىلعي (ىنملا) مده شيمي رعتسما . دهدىىزد رداد
 ىأ ماد م-عنم دحاو لك ةمسق ,واهقزرب هللا ىلاعت وكن متلطعال زلات ادوجوملا
 :ئربس زا: ثوكر ف روت حم هكر عشب ل نر و ىمةاهلسو
 ..ىف كليعسو لرحلامنر اكس اول هجوف هما قزرلا ىفأب ربصلا بلاط نم لك
 اكدفز رمكردال توم ا نمبر جباية فزر نم برج ذك ن با ناولرباج نع ىو ر ةلربسم مدع نم
 تنك لف ىو رامسلا بلعتلا بارج ناب ىلاذه مب اررخ هابور قفكب اوجإو ولا هكردي
 كاذرامسلل بلعتلا لاف (ىنعلا] ب تيرهام لكو يرانا ىدك مك« تردات لك تاه بور

 مهرثك | لم رهام لكوتلا ىف سانلا نم زيلفو مو دسهملا مكح ىلر دانل اوردان تلف ىذل لكوتلا ١
 ,تسيئاطاسو شك ار ومكر ه « تدين ادانزا نشكردان درك ظ كم رماة لكوتا اف
 دافعالاكالبلن عي ىذا ايلا ىلع داقعالا قهللا نم ليلملارردانلا فارط ا نارو دل (ىتعملا)
 لكوتلا اذكدح الكل رسبت ال ةنطللا ناإكن ةرامار ةنطا -4ناكن م لكل مودعملا ىلع
 »ل تفك عكرسببار تعاتتا وجال ىع ةنطاسلا 3 امم لكوتت انال فلا نم دحاولرسيب ال
 زنك ةءانفلا لاق رمر هيلع هللا لوسرلا نا( ىنملا) هب ثفبن عنك د مرر ارىمكرهأ
 اذك روتسملازاكل ادحأ لكل رسب ىتمىشبال ةعاتملاثيدحلا طفاو



 مغ(

 مر ثو رو5ببثنرد فينا: م رثمالاب يو سانشدوخدحإل وشم دحالكلة رسم
 مع أ سماها محر كرف ىلءابلا اعرطنالر كلدو لرادقمو لردت مهثاراسحاب ينل
 ةسيئرم ىف قبتو ةنحلاوءال بلا ىارمثلاوروثل اةيواسه ىف عمتالثح هروط ةسعتيإو هردق

 لكوتلا ةبت م ىف اًماقناكنإ تاطب_ك!نمةحصن نيهحوذ مالكلا اذنهو

 نم ة يسن بام أو ةنحل او ءالبلا ىلا لصبل بسكسلا ب: م ىف هعقويو لكونلا ةبنرم نم هجر
 عفنو ضر مخ لكوتم هنا معز ااطبلادرحمو قيغلا لكوتل ا لعب لو بكسعلا ةبترمىف قد

 نابي اذه هارءابوررخ قفكب ارجل لاقنمىلاراظنت الو لانامرظنا بجوم ىلع صلاخ
 ىونشم لال شلل هثيجحمدعو قار هما ثا ْمنامدع هجو ىلع بلعتلل رامحلاباوج

 رامحلا لان( ىنملل) م ناجىودبعمط زارشوروش ه » نا دب ووكىسركعمنباثفك
 ىنأي عمطلا نمر ةنحالو ءالب لكرتلا ف سبل أ اذهايلعا|نركمماذه لوقت تنأ بلمتلل

 |ريغصلا عماجلا ىف ىورضحيرمخو سصلاخ مفنةعا:ةاار لكوتلا نالةشتقوءالد حورلا بناس
 سكه تح انفزا ف ىع هئمرذتعبامو مك اناورشا م ار ققلا هتان عمطلاو مكأب ارباجنع
 حورالبدحا نكي ةعانلا نم(ىنملا) م دشن ناطلس سك يه ىصب رحزا م دشن ناج ف
 امورحب صرح ا نموابوغ مم نوكلٌةهاذملانم له ١ دانا طلس صرحا نم دحا نكيملوادبأ
 (ىعلا) © سيمو نارابزب اكس مة ٠ ْ ب رددومنناكسو ناكوخز نان لف ع
 نكيمل باصملاو رطملا نار1 الر ََمَتَرَكَم لءاعو« بالك لاوريزانحلا نمزيحلا نوكيال

 سمن أ نع فتعمل لب داغ نحف يالا مو مو ةينابرةيطءوه لبلاجرلا بسكن م

 مدكنإانمعنم فيكن بسكلا ةفثمالب امهاطعأر بالكلاو رزا
 سو اسوو ةيناسفنرطاوخ اجي لاغتشالاو بابسالا ىلعداقعالاو موسقملا فزرلا
 م تسه هرازذزررب قشاعهكت انهت وف ىوتثم ابا يلم نداباذا قزرلا ناف
 ريكو قشعلا ريستك نزرلا ى عتنأ اك (ىن#ملا)“ جب راوخةزررب
 كرر ةدبلا ةعانقلاو ةلزعلا ترتخاو باطااو ب كسلا نم ثغر اذان اك آلبلاطر قشاع

 لهأرثأ ىلع مسهنيذلا لاب رلا لها نمهدها ناك بايلاكلبلع هيىتآلا

 قادت »« تردربدياس قات تنونرك ف ىو لم قالو رنا زو ةة ملا
 يه تهت مودل عر و زراابرججت لنا (ىنعملا) يترسدرددهد
 مالا تام لات بارا .طضالا ةبنمه ىلا كلسوبو سأرل اعمجو كل طع هسبلءصرحتو قزرلاب
 ىلعت. اةعام اهفام لحخ اد تلععف اهقرر هنا ىلعالا ضرالا ىف ءاد نمامو ىلاهن وق ىلاَتر نا

 نمتقتعف تاعاطلاب تلغتشاو فز زرلا مغ تينو ايد حل نم قدهأ نموتانوهللا
 9 ونئنعمريرفتر دل تاشادرابالا ّمهأ لو نامؤرلآ قوذلا ىلا تاسووبسكلا اة

 سماع م 5



 داهن تس ريرس تس ركتباذردىدوقغمر ىررس هم ىهوكن هر دش ود قاخ ىاهرذك
 ميسانمدشطغنم بابسازاو نيقزارو ونئزاسبسسرب مدرك لكون تفكدوخابو تفخو
 نهماىذلا دهازلا لا .اكحو لكونلا ىنعم ءوررشي نايبلا اذه عارلك رتشيبيس

 نمراسوةب دا اوبابسالا ُكلرتىأ مي دملاج راغب ايسسالا طسو نمىفأو هلك وت برجو ||

 هلعيالت دليل نع ديعن ليج طسوُتكيو ةسعترالا هفارط ,ن مىأ اديعن قلخارمثع راوق
 هللا ىلع تلك ب هسفن ىفلاةو مان ورجع ىلع هسأر عضر عوج ا ةياغ ىف دوقفمو روعي همودحأ |

 بسيف سم قزرتو بابسسالا سمن تلع ىنالئل نيف زرىلعو بدسلا كمل ىلءو
 لكرتتلا كنموحتر أ انأ بابسالا قلم !كنمابر كف كنبمسم ىرأ ىتح بابسالا نع تعطقناو |]

 |زاقز رتاحيدئكديغيك ه قطسيزاونشدماز ىينا » ىم هفالخ عقينأ كئمزمآو |[
 اذغلاو قزرلا نأب ملسو هيلع هللا ىلس ئطصملا نم عمسىذللاده ازلا كاذ (ىنعلا) هادخ |

 هاو وترك ولف ىم يلطتتنأاك كابلطب قرر ثيدحلا ظفلو شال انبي ح ورلل أي
 /نشمزاناوددبآ ونرش وت 3 زر ىهاوخ هنزو أ

 نلف ده نياكيكن كسنل ناوأ ابساك تنك نار لة
 7 ربل ناضمالا دمار ادق ءراطن تن 5 كابلطي موهغم
 (ىنسملا) «تفت .ىهو درت ناءاسرد ه تفرد رآناهتجاىارب ناو ىرتشم لاق
 مانو لبج دنعر اغفل | ىلا بهذ في رشل ا ثنالطعَىساَتَمساَل حال دهازلا ل-رلا اذو

 دبا قزر مدس هك ظبى م ل آلا نركب فيكى ربل رارخ او قلاب
 حابر تراكم نط نوكينز لام اي ىتحوى قز رتابتا ىرآنأب(ىنسملا) «نظقزر
 درك مكءارؤاو راك لف ىراثم نيسفبلانيع ةبترللسسأو ىمأرنيس قده أشم
 قإ رطلا تلضريع هر دقر هتناءاضقب (ىنملا] جيدي هتضعار نقم ناءركىوس» ديشكو

 دهازلا.دارأو لعاف مسا نمتمملاناىفءاممئاننخمملا كلاذاوأرف لبجلا بنات راسو
 (ينملا) ير و درهتزاو هرزا نايامر د و روع تسنوج فرط نيادرمنا تفك ف ىوشم ||
 فرطلا اذه ىف لجرا اذه بهنلا (قيرط ىلع لبجلا دنعاممان دعازل ااوأرادبعلا لهأ لاق

 تساهدرم بدع ىاؤي ىمةنبدملار ير طلا نع ديعبر فقل اربلا ىفن برع ىنعمبرو هم ”ىال
 ىحمأ تيماذهلغ بحعاب (ىنهملا) يب ودعو كرك اعيهدسرتنمم « وااك هدنزاي
 تتةكتاىزيجا دصاقو دن دز ىورب ت سدر ديدم1 لف ىمو دعلاو بئذقلا نمادبأ ناغالءال
 ارب زعلاىأ دنجرالا كلاذ هبلم مهيديأ ارعضرو ءءلااونأ ريعلا لهأ (ىنملا) يدتجرانآ

 .مهل لذي 4 اوحأ نسجت ف مهارالدهازلاوهوورخخلا



 هسسأر لرحيإو لري لاضبأ (ىعما) م رسب وا مه ناتمازا دركسناوو رسديناينجتو
 ازا « دارععي فيعشنيا دننذكب سد ولف رشم هريس مني ملاضيأ ناتمالا بيسو ةهج نمو
 "| لاح ىلع 0 اد( للا ةاتوازنا دكت تمانع
 | نمر دقن ال ةنكسلا ضم ىف ىأ ةنكسلا ىف عقو عوملاو ةءاجا نمدا مالي فيعشا ذه

 .ءالؤهو (ىنملا) يب ماكم وموقلح ش دتزيربات م م اعط لكيدر دديدرو اسم نان ىونشم ةكرملا
 هقلحو قرف ءويص موقلا ءالؤه تر دق ىف عو ثومم اعط وزيضم +ونأ تاملكتلا هذ هدسب مولا
 !(ىنملا) يد ممد اعيم نق دصدن دركت ض-نا طددرمدساغي سيلا ىوتشم
 ىوتثم داعبلل كلاذؤ دم ىري ىتحدسفلاب هنانسسأ ىلءذش دهازلا ل جرلا كاذد هب
 (ىنسعلا)« تساتفو كرمكلاه تعاضصرد «٠ تساوبيف ىد نياك دم [ناشمحر 31

 البعومجلادئاز لجر اذه ضعبل مهضءب لاثو هلع ةجحرملا مها ةلاحلا ذه ىف دهازلااوأر امل
 :هتسس و دئتفاتثاموتدندر وآدراك قي ىونثم ءانذلارتوااكلاهةعاجلا فو بيسن
 ماه او لامهتسالابو نكسسمونأ ةلاسملا هذ موقلا راسل (ىنعملا] يدنتفاكش ارشاملا

 | يدرمف م «. ايروش شن اهدردئاد:ةعرإو ىوتثم ضءيباهضعب ةطوررملا هنانسأ امباوتف
 ىات ذك وط ىوتثم زملخا مط هخ ىف اورو ابوشلا هذ ىفاوبسو (ىن )مي اهراب ناتوردنا

 لاما اذهدهازلا ىأر امل (ىنياز (ج ىكوحت اعزانو ىلا دحزار و فز نتدوخ هج رك ل د
 تباثنوكتى عي" انغتمالاو لالدل[ ل عمتوَرتسلا لعن تكسن تنكى لو باقاي لاقو هبلق بما

 قوزرلل هللا لبق نمل سي يكن زيلا تأ رج نامتمالا قي رطشل تو لكوتلا ف مدسقلا
 (ىندللا) © متو ناجرب تسمللا قراره مكيمدس اهو غاد ل دتغك 8 ىمتكستبسمأبف

 هّلالوعب ىلع عماهلسفدصتأ ىأدسملاطهلعفاو اهلعا هت ىّتلا لاوحالا للتو هبلق ءاجأت
 ىرختر ىلععم هنناوه قاز رانا ادع لءاو !هتزر ثلا ىلعالا ضرالا ةبادنمامو ىلاعت

 « دوب نوح دوخر تشب, نيزيناهتما وج ىم باعت باطلاو بسكسلاو كدبلاو حورلا لعق ذرلا
 /ررفتو كوكي ىتماذله نمدي زأ هفن ناضتمالاو (ىنملا) ميدو رى شوخ نار اسكوقزر
 .ىفهللا ىلع لكوتب نمو ىلا هت هلا لات نيرباصلا بناج انس بهذي قزرلا نأ ى دنع قفحتو
 ءاورشدادباوج ف :مشالو ُك شال, هفزره تلا سوي لكوتل |ىفانباث هم دةتاكن منان هبسح

 | ضير تو بام ار امعأل بلعتلا ءاطعا ناس ىفاذله عيب سكر باروخو ا ند ض ب رشواررخ
 ده نز ب كر باهتسد م لج |هباكح نبا هابور تفك ف ىوتثم بسكلا لعرامملل بلعتلا
 دهجاو بسكسلا ىلع ىديالا برضاو تاناكملا ذه عدرامسلا باعثلا لات( ىنعملا) يجيلتلا
 تنسداد تسدولب ىمنيلحرونب ال اطم أ هليا نالج اش | يكعسا ىأ للا هك

 نك ةردقو ادب ٌلاطعأ هللانال (ىنمما) ينكتئكرايىراب نكىسكم ه نكيىراك ادخا



 جامل

 ملم عفتني اهفنشم نكىنعب ذب :.عمو اهي دوي دسلل نكو بسكمب نكوراكب
 أ (ينعلا) !) يدهد ىبركيدتارأب راي . دهن جاب ىسكمرد عكر هإل
 ىعي ةنواعممءاقدصأإ ىطعي بكذا بسكلا ارق ةنرام ما دع بنكي است الخر

 ىلع داوردقي اىأدحاو نعى ءالبكلا جدال (ىنعلا بقياس مها .مهركو رد مه

 اردقيالىنعيكئاطااشيأو *اةلا اشي رراجنلا اضب أ اهعيج ليست ىلءالو بساكملا بج
 دسحأ لكعس طلاب ندمت الا نالاممديقتسيالوةدحاو ةعفد اصلا ليس ىلهدسحأ
 « رارقرملاهتسيزاعناب ناط ونش. 1

 نمدحاو لكدح اورارقىفع كارتشالا اذ مولاعلا( !(ىنللا) ني راقتفاز دن

 طرشةنابمردىراوخ لبطإلل ىء همزاول عسبج كلرادت ل ءردغبالوارلكرا
 راكم مم لحاو لكإلاعلا لام تاك اذان( ىن لا) ) مدس ينكسر تلطغأر اب ت

 بعنالبقزرلا لك [ىأراو ل.“ ,.ط ملاعلا طسو ىف مسد حاولا نوكسنر أعم ضعبل مه

 ذأ نمناقنلاطيلا بال هللانالداصنالا طربش لا ادهسبلا ابل راو

 لاو توتمؤملاو امن وق زيدل اففن مهلس لو عفاتالا شاثلا نم

 هيىد:ةياسلساسالو هنم زخب اعئاع دوكيالو ل طوتيف فوملتلا ىعدي نم مذا هلر ضع

 نآلتاومالا م كح ىف نوكي و ب اوبملا نمل ةسينانإلا نم هس هان نب همه نوحسحي

 لعاف نكوةنسلاو ىب رطلاعارذ ة:للاع آس دوك. دب دكلااو راكلا لمف هب رط

 هيلع ت مهم هتيلكب بابتثلالا ببسم ىلا و دصلاب هحوتو ةلزيعل ار امدخا نم .نافةصاماو بسكملا

 ةلاطبةلاسكل اه همل نول . ةياوغلا كِل اسم هباوكسستا دي و هووغيةنكساو سنالا نيط ايش

 لمه ةازر هلا تاكو لو. ابسالا لسجن ءلكوتلا ناب مميدصدأ «زئاللا مزالبسكلاو
 ببسلاب سانا عسيبج ُثيشتولو نط اب بدسن مهضعن و رهط بيس هز .ممطعي نكمل هدابغ
 هللاو بابسالا عمم ب ىنهتنم لكوتلا نأ لاماو بايسسال ان ملكو: 'تارهظب الرهاظلا
 كار ابوررخ نفك ب او لو ديلكو نملا بع هنلانا لاقو نوئمؤملا لكوتبلف هللا ىلعو لاقى امن

 نمظتماع دوروك ت سارا ممر اكسحادخى ا لكوتب تسج انع سكره ثسا مسكن ب رثهب
 ٍباوجن اسي ىلا ذه يي هرخآى لا تسين جاتحركيد بسك جيبك ث سيبك لك وزو تاكو

 برامالثاف لكوتلا ىلا جانت دحأ لكنالبساكم لا لبق أو نسح أ لكوتلانأب باعت الرامملا

 ارخآب سك ىلا جاتح ال يظع بسك لكوتل او لكوتلا نمذمم ءامدناو :ضهلا ىلا ىراكم ن

 راما لات(نعملا) هي ىب_كمملاعودردهتا نوت ىبررب لكو تزا «نء تفك كب ءرخلكىلا
 2 هو م اينالالاءىفابكمهأال بلعالل



 هكا
 بكلب ىمهب_حومف هللا ىلع لكوني نمو ىلا عت هللا لاقمزاراملا عبج لوصم بيس
 بكل ىزأالو للعأال (ىنمملا) يدير قزرادخإ .ركشد 2ك ديد, ادىغارشركش
 نزولا درءلل هلاركّشر كو بح: ىد هللا اركتبالوغ .دبعل ا نوكيأريظن الوالث.هللارك-ش
 لمصتف مالا داي هزالاببسر ركشلا ناك اذان مكتديزالمركمشنتل ىلاعت هلل لاقدئازلاىأ ديزملا
 باطخردادثرايسم تنجإلل ىمةد اعس لكوتت !بايىفعرارقلاوةفامحح ب سكلا ةمشم

 باعتلاو ر املا نب با طاناراسهنا ساهل او (ىنمملا] ب باوجزاو لازثسزا دنتشكمدلام
 | شنفكنازا دعم للى منيزج أ عباوملا لاو لا نمايذنو تاضراهموثح اب مى اريثك اذعب
 أرامل بلعتلا لاق ىرجامدعب و (ىنسعملا) يدكلل«:ىديأباوةلئالوجت ه هكلهمردتادب
 مكي ديأباواتالو) هلوقيهدابع ىهنهنلا نام ةكلهت ئديالااوةلئال ىبمةكللهملا ىفرلعا
 دك زر داهملا ف ةفتلا نع لاسمالاب الهلا ىأ(ةكتلهتلاىلا) ةدئازءابلاو مكسب ىأ
 ميني ىأ (نينسحلا بحي هللانا) اهريغو ةقفنلا (اوندحأو] كيلو دعلا ىؤشيهنال
 مفتامئالقط-ضرأ هيف نطاقتنأ ىذلا للا سفنو ةرقبلاةروسف نيلالج
 ناهجدشاب ىيحاو خااك سول ثخ ىارعصر درب وو ىمىلاعت هلا ةعاط نع ترا اك
 عساو هملاع ىلا هن هللاو وح ةرسحما ةيتنلاوة سايل !ءارمصلا قري ملار( ىن#ملا) م خارف قع
 هزيساخارحى و رازغ م ىو اخير لمن لف ىو ثمةعساو هللا ضرأ لاق ىلاعن لاو
 ريدك اهريط ىتلا ضرالا بنانا لغتنا ردانعلا كراراجابو (ىنعلا) ميرابيوجدرك
 هزم نان دذنامزيس ىرابف غرس )كعب ٍ,كلازرهلا فارطأرضخالا شيش ال انه ع راو
 لانه ةتبانرضاتا نانملالمرابطالا تك صر ف (ىدملا) ينايماتاض ةردنا هتسر
 ا نلوم فب رسما بأ نا مءاوناسنالا طسو ىلا
 دانه ىفالثءدارأام كاردا لّمسعا !بح أسلمت
 يرن ايصعلا املا سفنلا ةراتوناطيشلا راو لاخلا ديرما
 للا رعد ثرما لانلاقارملالجرلا بلعتلاب انهدارأو بيصنالب وهىذلا را

 ةيناعورلا ضاررلا نم مورخناوةيونعملاراسالا نع ديعبلار امل ةليخ اب ءذأ :
 نم لفتت ةرم لارا هلالئاق لاح ىمارلاو :هلاو دلما ىداو ىف نك اسلاو
 ايف تانثلا !هذارطأ ى ةايحساءام ىراملا ةيوذعما نيتا سما بناجلا ةلسقلاو ةئغلا ىداو
 : دللا مولع عاونأ نم دب ونعملاريضانا تانابثلا
 ودعملا ةيترملاهذهل سونا ةءيبطلان اوبحل ذبح اي هحو ر وهلقع
 11 لجرلا لاحاذهو لابلا هق مق و امي ىنوأشنواهاع منه عرو
 زيسرهارتشا هدو راجخآو ا كتاوبحنآعرخ إو ىمربصلا ةبت مف

 ةعونةمىلاعمو ربك فراعمْىث
 ةرانو قداصلااديرملا باعتلا



 ممم
 ترضخ ىف لمسجلا تال لانه بهذي ىذا ١ ناويملا كلا ذرورسمىأ ءارلاديدس ثني مرخ

 (ينعملا نامارددق رم تاويحوردنا «نأور همشج كبىو رد نرطرهإو ىو ادع نوكي
 نامالاو نمالا ىف هفرمناوبكاهفةيا راج يع فرط لكى ريك اهريط تلا ةضورلا 5 ف

 9 ريل مالوش لدوجوم ككل لمس يأ اذ

 وذو اند 2 ا
 اد 0

 ًارطبال امو ةزعللار اتناكت او تاب ابمتشملاو بكل قاشم ىف مب دلكونل !نمغإ

 .فره ىذلا نكسلوالوم مابا او

 ازاون ٠ عل ىاتفكىاروا ىوخزاإب ىملاقاذ اوى |
 :أنيماابلعتا لو ناردقبل هت

 باولا ل ءردعيالدا

 قترذو ىنبرف 0 »يم ةوللا لأ لالماد سب

 -و ةوفو كرورسر كلان يأ علاه | لوشن نأ اردغلو (ىنعملا)
 ةةمالعرأ كيفدوحرملا رارطشالا/ دعاك كل |ضاررلا فتاك

 ب تاور رعت زا قوز رش ط ىوشن تركذ
 ”ىالثاب ذكن كيل ناروبطلا نوال كتشورح باعث (ىنلا)

 .ئانل اركسل ارث نع ُئبنب راهحلانأ .
 | انهو رشا ىنلا م وكب راكب زا هنتدقىا دك زا «كديدات ناو ىمشحا دكن اإل

 | ناف بلغلا ىتشن ةءانقلازتك ىلا لساولا ٠مم الاربمأ ىأ ىكب راك,نمال كلرفَف نمىعسعلا

 الا هرشلاو عمألا هنيردصيال ديم لارهف ةضوس جان ىولسنالابندلا هدسنم نركن ىذا

 ىوبركينره[فانون .ز نوج اظىمالا:ثوارر شم نوكب نأ
 ثنكنإو داكطع ت |ئثىال ايحلا امنيه متين كنااملبلعتابو (ينسعلل) كم

 ىوالاءدمىلءكنإي نكي نا ده اك اناذ من كلسملا ةغار نبأ لازفلا ةرسىأ رهألا فن
 ىذلا كاذو( (علا) مب قدا دمانوتردىفاشن نوح « ىكي ش حرشر واى دكنازإو

 تسل صوصلا اذسبب لنا تين ةمالم هنمالبف نكي ئيذ 2ىالئندايفهحرسشل ءلفتوهلومتا

 ةعيرط !اراسحاي ملعتلا هجو ىلع لوغب هناكف قداصن
 :كسأو موةرملا تايبل ا ىف كل هتلق ام كل الشل ىلع لااتحلا



 لي ةداشرالاىدب نم ايف نجلاوسنالا نيط ايس بلعتلا نمو ّيلارامملا نم دوصقملا
 احن اوثلندارا را نع باننجالامث كلام نع صءضتلا كالي قئاللا هسفن حالسصا
 "رف هك لودربختر دهكن ؟ناسردرغشا ندررآل ثم ف رضاح مهل الالهلانالاو مب وقلا عرشلا
 د دنيىدوخربو تسأ هدب .انآو تس دلفمراكدشاب تشاد مم ءىاج ىنبين نوسسنارث او

 هرابخامةلودلا لعشر رث |ىرئالثلن اال ةلوفاربشمب :ىفو لئملاب ماا” ىعناس ىفاذه
 بذكلاب 4كم اهناناهرثا هيلعري | هنلود نم دح أر مخأ اذا ىنعي ةءوتا العنوكب ةودلا كاتم
 هدئسأ ىأه سنن ىلعهطب رر هلهأ نم هعمتسا لاق ىذللا كل اذو دلما كلا ذنالر رشمورعاطأ
 هنأ لعن ملاح هيلع نكيملو سانلل داشرالا ىنب رطب دبحوتتل ارارسأب, .ماكست نم ىنعياهل
 ةلودلاةلو لا. دارأر هلاحنوكيال ناكدجو ىأب ٠ نكي دش رص سم هعقس انررقم

 لحجر (ىنلا] 4 5
 نيأ نم :ىنممءابلا نوكسو ءاملا فب ىه الئاقرمملا نءلأ-
 لات( ىنلل )« راكزازردشساديدوغ تنك »رت ىوكمرك ماجا تفك »ل ىم ىقأت
 |رط-متلاهجو ىلع زئاسلا لاذ لات فيليللا نطل كتل مام نم تح ابيت لل مجلا

 ىأ هال مم ارم مده نمىنعب كبك ةر ها يوعدلا هذسم سفن لمملل ضب رعت او
 لئاسلا ناكميلجر ثوللر ظن فر هنم انا ىتألار م اهبحلا مهم ندبلا تار ذ الر هطم ماهللا

 لّوقتيدلقملا اذك ارهاط ةساضتلارث اكَتدَبَرَعَني امل كاوع دوا داس تنكوا معلا لوم
 نب درنع نوع رف ديد ىسومرأم لل "وني كمآ مالا كَم هبخ سبل لاح او هنلا نهأ تاك

 نمبلطو ىسومتسيح ىأر دونعلا نوهرفك (ىنهملا) يدومتىىرتتصاوخخ ىىلهم
 توج تدك دئنه نياك ىسباب هنتفك كري زو ىو ةعالم»ارأوةلهم ىسومان ديس
 بضخ أو دحا نوكبنا نرمرفوهو اذ نئاللا ىأرلا باعصأ* الفلا لاق ىلا يني دبررا
 ةيهولالا ىلسعالا مكيرألا وفيما ىرم" ىجت لسبأ نرعرف ىنصب نيدلا بحاسوه هناا
 ةلهمباطر مالئاهآر راصعلا ىعو هر ةرهابلاةزهلابىبوءانديسمانأ الف ةردلارهطاو
 بردرعر "اكو لاولو 0 الا صح

 1 تناكو ل 0 مرش ئايادغ
 سيل نومرذنا لع 'ر ىسرم ةزهجم بيست ابعث اصعلا ترانا ىنعينوعرتةس وب
 اردغيملا ذمار كاسنهقادابعرثأ نركمىعألا كيرالا و .نكسل ىلع الا برلاب

 تايجىرك ب رع ٠» سولحرفلاتسب و ركى عا برإل كرت بشفلار دلال
 اذه ةرارح لجاللعالا بر تناكنا ةيهولالا ةبترص ىلع سولملا ىف (ىدملا) يسولباسنبا



 دفا
 تلاف:زهملا ب و ردعب ىنعب توكيام صيصوتلاو قاغل' أ ةيسر اغلا ميلا شب سولباسلأ
 نوهرفراك ىل أر طيش ىالةبحو ابعث :زمملا تناكو ل نوعرف ةمبالءاوأر امساك“ آلا
 ءاوعدن اذه: لن قلقتلا اذه ىضنفاامو ةدودهتمظمل ةبسنلاب ةيحلا ثناكلاو ناصقن هيرو
 هيلا لة -ارغل ا باصسأ مهلوفت ىأرا ذاذا ذه هبشي نيروزملا خعاشملا لاحوالوغت تناك
 هديدع 3 تثحورهكناد « ديبنو تلفن تسم انو سفن بى ملافقراشأ اذهلو
 دومنعر كلحو رنا معاف بارشلاوهو ذببنلاو لفتلا ةناركس كسفن مادام (ينعملا)
 ىلء علطتال هسنم جشتإلا ذا دوحوم هنيناسقتلا انش ذلن مادام ىنسعيإ بيقلل بوسام لا بتعلا
 تاس نمنمتلا ىلعر دفنالو ةيناحورلا ةبئرملا ىلا لوصولا ىلعر دسفتالو ةبهلالارارسالا
 راد نعل نمىفاضلا « روراديدناز تسنام امالع هك ف ىم بنع دونعب ةيملالا فراعملا
 |رادنعكئمىفامتلا تامالءرونل ابو رىالادئاركمر .راديدنمثال (ىنعملا] ) «رررغلا
 ذناتم ادامرب وزتلاو ديل ا ايتلاورو رغلا
 بيغلا نتاسدو موركدوفتعر مل كسحاو رأنأ !ولعان ىويندلا بارشلاورمنلاةناركس
 ارورغل اراد نق احتلابالا لسمعتالىتا !ةيهل الارإ ازيإلا ده اشم ىله ةسمالع هتدهاشمنال

 1و ناسنالاؤ ناءرعلاوءالسسالا ىعدا نمناف
 هير نهرؤف ل عومف مال الل هردس هنا ح رش نْضَأ أ ارئاكربو !ىلسىتلانالؤ دم
 لافهقلا لورا كلذ ة-العامو ةباصتلا تل اقف مشألآو جرا باقل فرونلا لخداذا لاق
 ىزياب ذقن ما ذكه وزن بت تولل بحل از" رَدَرُسا راقى اةنالاو رورغلارادنء ىفاحتلا

 ىومدالالوقَت ءاوءدناكر ورغااراد فا

 ىروباربنوج غال ىوثمدبز 1ك ايذك هلاوخأ تناك ايندللا ىلا لامو حالا لهأ
 مارد ىلع حلامءامىلءريطلاروديامل (ىنعملا) يجددمو تسديدارنب ربشبآ 0302-7
 ادم ولا م ايندلا بلم ناك نم لكي ولالا ءاملا ةنواعمريمريطلا لاذ

 ل فلا ةيرليسب /ىديلقت اياب (ىنسعلا) "ميرا كاجودي دي ديااميا ىور
 « مظعاردلةمدسشاب رطخ سنو ىوانم 0 ,تامالا هجرت
 تايشلاو موزي رطلا نم مظعرطخ داق توك( د(ىنعلا) م« مجرتاطيشزنزهرو هرزا
 نك اسوا كشتابارطخازويدرشن عا نحر ون دنس نوجا ىونتم ب رطلا عطات مجرلا

 تاءارطشامانكساسنركي وانبمانوكيق ملا روب دلقملاىريالو (ىن



 الذرخ آل الجال غلا اذه لاس هللاربغ نزارال ءادلعل دب وبن فاراكفالا نمالخو
 را ادب زمادام(ىتعملا) ب لاك سا رددويدعآو ا لساكه اخ ىوسديانا ردفك انذ
 ثسيك اخ ىملاكط سالب نوكبن بارتلا هس أ نأ ديزلا ل اذ بارقلا .اجو فرط ثأيإأ
 ةليسولا كابو (ىنملا) يبارطضازدوسهراجىب رفرد ه بآرذنا تسيرف فكك
 ةكرطاو بارطضالا نم جالع 4نوكيالذب رغلا ورحيل ىف بي رغو فازت ديزلاوهو فكل
 تأيلرميلا ىلسع وهىذفارمصلا دب زنا مادام لوش هنأكماطتلالا 'لاكسط الا ينسعمنا ىلع
 أرصصلا هجو ىلع بارطضالا سولخي الهسأ دبزلا نأبولاذاف ديْلا لصأوه ىذا بارتلا بتاج

 ةكّرالاو بارطشالا لب بارطضالا هترافبال بي رغلاو بيرغرصلا قوغو ىفإ
 بارتلاوهر هسأ ةيئراثأيإل هدسح نا مادام ابي رغملاعلا اذه ىف ناكنما ذك أش رم
 دسحلا اذهنال ماطتلالا ىف رهىذلا الاكطسالاىأ بارطشالاوةكرملا نمولذمال
 حورلا نكل بارطشالاهنرافبالبب رغلاوبب رغولاعلا اذسهرح فو بارتىفاسنالا
 مسجلاو اولسأ ىلا حورلاتلسو اذا نانزلا لاذ ف بارطضالاو ماطنلالا نم ناووي مسماو
 مو هللاىلا لسيرلهنام ادام دلةملا! ذكي وائلعضالا ت وملابوأ ىراينخ الا توملاباما هتعببط ىلا
  ىسهلالاملاهلا تا دوحوملا عب ليك نآل نارظنال و ةكرملا نمول ال الار اؤنأ ده اشي
 ىل_هةبارطضالار ةكرخ لان هو هتبألِسب رفلاو إس رغىسهلالالاعلا ىلا لس سبل ىذملاو

 هاوخ شع نآو دشزاب م ثح كموح لف ىو ىبملالا لاعلا ىلا لوسولل مب نا ل فاعلا
 شفنا ءلادتأر قوت فنا لعل انمكناانل نك (ىمملا) ي هام ىتدرك: ىورارو»
 ةبترل لصو نال ةبلعالو فرصنالو كح الور دقالو دي ىرخأ م هبلع ناطيستلل قببأل
 | هلعاد اب يصرف لسخ دو ناطا مولع كأ سيل ىدابع نا ىفاسعت هلوق هيلع قا ها
 مهتم الدابعالا نيعججأ مهب وخال نزعبف لاق ها نا طبل ا نم انل كح انبرنال نيصاخملا
 ةءوتةكىرسسرس ه تفكر ارمءارخ ءابو رابهحرك وف ىمنب هاثلا
 :الب دعم اهلا : نكمل فراعموارارسسأ بلعتلل راها لاقولو
 اهلا نكمل ةمعنلا ىلءركشلا نيب وفم انغلاو 4 هامسقامءاضرلابةةلعتملارارسالا باعث
 ةرخآلارومأب ل هاملا داةملاراهلايدارأو راها لاس -!لاصحا هذه زالدلقلاك
 | نكي هلاح نكلا مال ناحلاو سنالا نيط ايش عم ةثح ابملا ىلعردغولو ةيلآلا مولعلا عسيبح
 الا سنا ةطرو ىف عمب مالا :بق اعوام نا

 دون مامواهماحو يرد را » دوس ياتو دوم:
 ةشمواء لال



 م
 ناب رلاقوشلاو ىناحورلاقوذلاو ىسهلالا تش« لوغب دلقملاىنمبتنانشاىأ اناقوتوافرف
 [مخ هل سيل :زمم ق أ ثمئاكن لكن أب لاح قو كلاو قو لاو ف شعل نم أ سيل هنا لاشناو

 هكئاز وبوخ ةدمآدر رذعف ءزاإو ىمنوظعتبالو نوظعب مجان ءايرلا هاك ىثعلا نم
 امتي لو ادودرمىا در قنانم انمى أر ذعلا ناك (ىنمللا) م« بولقردف نآدوب بارد

 ' ىم هلوقنب لك لمئ شر ذعلا ن ام
 ذل ذيفو(ىنعملا) تا :ببسآىف زازحوردوب ها تسين بيسوزجو ثسه
 الاتسيل ةعارلا نس قفانملا لاذ ىفو حافلا زج هبف سيلوةدوجوم حافنلا

 هللارهاتامالطسا ظذحف انما داما نال ىف اصلاررضلا لح ًالوه ىنسعي لدتا سجال

 اينالاعف اتم لج القلاف اه ادهرانخناهنالف سرر هرمغلو 4ةلاطسا ءذاهوداشرال لوني 5

 الضموالاض نوكيا هئدارا اولخن ديو سانلا هبلا عر مار ابتعالاو ةمخرلا و ةرجشب !لوممو

 دلقلانافةةيعطاوةب ركاب اسكلاةنزجو ءوةةيفح اوةقي رطلاحافتلابدارأو

 ىلا تامالط الا حافتل ةحاردارأو ةمطالو ءزج نم هس سيلو اهظظفح قاشملا
 انولعأراثلاومأ انتلفشاولاو تسمو هيام .ف وتلا را لاا درتتانلا سب هقنحن

 اررذتعتاللادت هلوشم و مهب ولذ و سيلام متناول ىل اعن لوشن اوبيحأانلردشتساف
 9 دمهم اذمب رطلا مذ قكت ملال مكتاعا دع متر ذك د فمويلا
 ىأو مهنمهنا هفنىربو سانلا ب ىراملا ايلول تاق -طيذ دلما اذنكم زج نامعالا
 6 رازراكددركه كلب ف سدتكتت هدا بمر د زئلمتوو كيلا ءاله دس نركيقافن
 طسورل ةأرملا لاحرب فصلا نرذقال ءاسنلا لمح لآمملاوبرحلا طسو الث“ (يعلل)
 ىفاهلهاسن نمو عادلا تاحالط سا :ةعع دلقااك موا اراكتلا ل هذ ب بارخو د عل اركسع

 او ةقيرطلا ىلا لوسولا ىلصر دعب الرمل املا

 2 ىم/ملاراكلا نبك مىفاسلاو
 ةكسار ةءامهتلاو ةيالسلابعمب كاكركسعلا فس أرلا تي رولو ( (ىنعملا) «شنفكدزرل
 نكمل لاح ها هسفن ىرأولو دلال انك اهديواوفكف جري اهفوخ داب ز نم نكس فيسلا

 (رتشتشزز سفن م دوب» داموا رفع كت اىاوإل ىوتشم ايش ءبف لاما نمدحتل تست نا

 نمي سوهلاو ىوملام أي همورك ذ ةمبقلا + -فنو ىتنا لمص ىذملا ىلع 1( ىنعلا) ) «ب ديب٠ دامداو
 ارك ذىتنالاو ىتنارك" دلا ناكد قع ىلع تبلغ اذاةروصقل او ىف

 مرجال (ىتسعملا] والفن دان :
 ىونثم نارين اربغ هتك هلق دوكب لا واسشم هلقع

 ونه سفنو يعش هلقع

 : هول ةممرجحال لب ىونشم
 .لايىتأوهىألا كاذذنا



 هلا
 مكحاذاز قلاب ةرطضمو ىئنانركش ةهبقلاهفنوارك ذقعنوكيىألا اذا ةداعسلا

 ارك ذ هع ناكن ل فوط موديل هللا ل ةوفموهغما هو ةجابعلا بئاج لا مقأاملع

 ينعي سكمنا نم ليوواربسا هسذنوارمما لفه ناك نمل وط لاقو سكفنا نم زوو ىثناهسفنو
 ار ىثنا سمن ٠ دوببلأغو رن شا ىوزح لقم ف ىمهفن ىلع مكحو لغم بلغ نا ةداعسلا
 لاجرلا ىرخ يمن ايلاغو ارك ذؤزملا لقعنوكي ىذلا الادو (ىئسملا) جدوي بلاسدرخ
 عب نم امل امئامو اجلع همكح ىثنالا سفنلل ابل اس قرا لقعل انوكي“اسنلا ىلع نوماوق
 (ىعلا تير خزارخ نآوهو تف 1م تسي رج مه تروصب دامالج» ىء حئابغلا
 نم باءلراملا الاذةبواسفك اهناصشنوأ ما 7 نكسل ىوفو ىرح ةروصلاب ثانالا لج
 صال مر دقي سفن م بلغو لاح الا نها ذا ىاعو فيعض]ك الس ةقاس| ار ةير اهلا

 نزريدوبفاوبح فسوف ىونثم هنءاندو هتفامح نم هش ولغم نكلو او سو اسهر كم نم
 ا دئازأرملا لعدركيةبناوبحلا فسر (ىنعملا) كب نوكردرا دوو نرىو -هكناز « نوزف
 |رخشآ ارهزيسىوبوك نر ف ىماليمرانركر هتارلاو نوالا بناج ىل ست .أرملاتالابلاغو
 ةريثك ةضورلا بلعثلا نم عمسرا ءاحا لا ذر (ىنسعملا ) «ديسر وا عم زا نيس لح و دينش
 ىلع اهب قأ تل انيهارملاىأ 0 ظحالو رضللا

 أ بصتمهلروطاذا:تاعاطلاو ةلزعل اها هيايوومأتلا نمريثكللا ذه عقب و لكوتلاو ةعانملا
 فرب دبر ,ةبلا عوار سفن و ىفرياودشرطوجاشع «:21 »لى مالثما مرفنداوعبح الزن
 ربل عوج سغئالراصو دوجوتج سيل ب ابعسلا لا طاررطلا جاتعرا هناشطملا (ىنملا)
 رطلا بيس لا اورطلل جاتحلا نا علا لاذ لم لمملا ف رامحلا ناكاذكن كيم رعصلاو ا
 اذه لا طرظنا هلريصالل ا -او لك الار تناكه -فنوادوجوم نكي باصسلاو هو
 420 قي هذا لح لال وقر سول هال بقاع نوكنت فيا كريو /نا

 ىلاعت هلا نانديدحلا سرغلاك لما قرم هلا ةفس أب (ىنملا) هب رفظلا
 سرا انا! ىف سرا او سرتلابرت_ةلا سلا ىرهومل !لاقرغظلا". ابرعصلا

 هرم هال نمو رغظرعسم نمىوخ ىلء ةبسراسفلا قو نيسلار كسي ربس4 لاشي
 هنأ ب كديدملا سرتااكى مهلالا قير طلا ىف ةينا تا لطربسلا دا كامل

 درآليلددسإل ىمج رفا جارعمربهلاوج رملا قايزتربسلاو جررفلا حانة ءرسصلا هيف
 نايبلاو ري رغتلا ىف داغللا قأولوإ (ىنعلا) م نابعزا هارتادب ركىمايقزا نأ رددلقم

 قير طف اهني ىلاتالاحلا ىنعي ملايير سانا اما اهلوي ليلدةلامب
 » تدينالثمالا تسءدوا كاش إو وم !وءوذر ناءالو هام تسيل هللاىلا_اكولسلا
 اكس سدل نكسلثل!اب ثول هزل فدل ١ (ىنلا) م تسبن لوشن كتم ىو



 دهن
 للا ةيئاردلمملا ف ناكولو هللا لها نم سبل ى ا كس سين الا ثلا ةضارهيفىأ
 نيدال دلقملادرواولوىنمب رعبلاةيسسراغلا ءانيلريضد كذتلأريفره سيلدلقلا كاذ نكمل
 نآفل !ةهج نم هرب ةنياعملا ةهج نمار رغبالرابخ الاوت انآلا فاعمةسقي رطلاو
 اك ولو ار اطعهسفنوهسبل نكاو ا رطعتيا دشرموام اع سفن ىرين ا لسجأل
 ياددرك كش. لكشب هك انو ىونثم ْىَدب سبل هنارهتشب سالم ىف ابر ذفرعب هدوحيو نكسلا
 .وا بل الا ى دمج ملا مضيدي ماي (ىندملا) يي ديرج هضور تار د دياياهل سو ديره
 ةضو رلا كل: ىف ىرلا هل مزه ةنسورم مك اكسمرعبلا نوكم رح دب رصاب ىءيذود ره
 دشرم اروشم هباهزب :ءونعملا ضاررلا ىف تادابعلا نملواننلا عن ركسدي تح دلقأل
 لديتورعبلاكى هىتلا ةينافنا|تافصا! هتملو زتل تادهاجا عاونأ هم ةشافتساللو
 اس هزنالا عربا ضاررلا ىف ىرب امل ىبظلا ىلارظ دلت مآ ثلسملاك ىهىتلإ ةيضرملا قالخ لاب
 ك0 ةيكملا ةحارلا ترس نمو «لشم حوت فيك ةيكسملا
 نموتتو مول ثم م.هئ ملة نوكي ىتح قاله الاراهزأو قاوذالا لبتسو ةفرعملا
 » نارخ نوسه هوجو دروخ ديان هك ١ ىرشم ةيئاويحلاقالخالاوةب راس اتافصلا
 مري «ثلاونتلا ماعط ىأيإلكأت [ىذاإ) ينارغرارس شر دهناوهآ
 مع ىلقا# ليعك رغب وبرمالاو لكلا ةرثك»
 هم رم لك ام نعسأب لفنر قزح نيعتس رعلا فاكتلا مبمك
 بهذاو درولاوأن مم-ايلااوأ لغنر لاند تالي (قيفطآ ]بر فندآ ابّهخ ىلارم درا
 بهذا ةلزعلاو ةرل هنا تدرأناى عب مسهعمىعرلاتدرا نانا ءارمجىف رغنلا كاذإ

 ارهدعمإو ىم نشعلادروو ةدوملا لفنرو ةبحلا نيوساي مهم ضغتسا و ذةيةطا ل ءارو شام
 كتدعملفحاو (ىنفأا) «لسرتونو تمكح ىناسات « لكوناحيردادينكوخ
 نيزهدعم ىوخإ» ىم لسرلاةونو ةمكح دحتى تح ىونم لا درولاو تاسحيرلا كاذبة داتعم

 ننلا االسم نمددعملاةداع (ىنعلا) يي نك زاغ لكو ناحتر كديروخ « نكز اوجوهك
 درولاو احب رلالك !ىف ع رش مث < بئامسملاو ةرئاسغت ا نم عرفا ىا اهرخأ ريهكلاو
 ىهو ةيناحورلاة غال نمةصح#ل سيل ةيئ اسما ةيذغالا لرتيولا داك [ساناف ىونعملا
 يرسل دة دعم و دشكىث ا دهك ىوسنت* دعم لو ىونشم ةيغاارارسالاو ةيولالا مكمل
 هونادهكبلابناجاهحاسبص-تندبلاةدعمبلاطاب (ىعملا) مدشكىداصرا
 احا ص بصحن يلغلاةدسعمو تان اوبلعاو تاي امسلا هيداراو لاما عيمج ىف ملكوملا
 خبال ةينا نم لكن ال: .ناحورلا ة.ةرل ههسصوت ىاتارلا بناس
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 قامسجلا ءاذلفا! لك نملك ل سام ار (ىنعملا) درست آرثدروخ زن حرزو
 امويذم اناوبح مقلاررفبل !كسح ناك ه مسجل ابعا يمنلكو ربعشا ار نينا ةءانع

 نم بيصنو ظح هيلفلداكر انف دحر وحار ولم ىذلا الاذو ءانفلاو ترللا ئيكسب
 | نمالخو ةدحولا مافل لسور هيناعم بجده اشونآرغل ارسلار هظم ناك ة مك اورلعلا

 كشمازفانلش ازغبمزيه ه هم لشن ىهنو ثسكش مومن ظ ىو ةممذلا قالخالا عببج
 بناج نمرففالا كلسملا ان كلفسن ثنا ظةيتامورلا قزرلا بلا طابق (ىنملا) ينيج
 كتناممجدزتال ظن ةينامسملا بناجوهر ه4ىعمالرعبظرخآلاك م هنو حورو كلفع

 ليلددس دلفنآ ف ىوننمىنيصلا ملا ةءانع ىهىتلا كشناحوردزليرعبلا انج ىهىتلا
 ليلدةئامم ناسل فم أب دلغلا لاذ (ىنملا) ينام ههدرا درا نابزرب ه -

 كم حررلا نع لث فو ركنو لال اريزيفلا "ىرج دلقملا ىلامور سمعال ن كسل نام و
 علا لئاقنااسل(ىنملا] ب رمثو الويدوبك اروا تفك ه رذوناجدرا مدني كهكيوج إف

 أي «ايلوالاو«يئالل دلما ىنسعب ارةراقرر وقل كس ىتمةفاطل ةحور سمت الةفزعملاو
 الو ورهسفطتل سيل نكلو سانللا هررهني وناس ةئامو زل دةئام ةببطلا مهتاذكن م
 قلما واف فرئؤي الو و رامالكل نوكيأل البخل اب هبلف ىو ناضبا ملكتلل توك أل
 | نال ب الهو عبت ا ناو هوعبنا املا دلقم وك لنؤلتخ مهل ناكو لو سانل اوم ديدلمملا لصاحلاو
 نازر/نامصوا هءاربار مدرم خادسك تخطف وثم ماه غنالا هلع ةيسنملاو ماوم سانا
 قب رطل مهاطدىأ نيرطلابلايبرلا هراعإلى فال َلمَحولو (ىندملا) ب ءاك لرب زادنسيت
 ىف تابثالو ماكمتتسا4 سيل هنالنمتلا ةقرو نم فحرار فئاخ ب رطلا ىف دلغملا نكن داشرلا
 يب دوب هضم مهو زرل شئ دحر د م دويرفاب سن ةجركش مي دج سن طم لاعتشا قب رهط

 تب دح ىف نك تايبلا نحو ةغالبل اوذح اسفلا ةدايزب ناكر لو دلمملاثي دح دعت( ىنعلا)
 ءوءدنايم رذ إف هوق بحرمب 4لمجهال الر ونسموره ةمنافج ىلا أي أ ءاقللا
 ةوعدنب قرفلاناس اذه مب هتسب ريزيص# لف لضاةناصفات نذ<نايمو لصاو
 هردنمأ ىذلا رضافلا لشن ليسفتل نيبو فلا نيصنانلا مالكبب ولصاولا لماكلا مبشلا

 رغنلا ف فينملا مالكملاو في رشلانايبلا اذه ىعب مهسفنأ لعموطب رو
 د رولر لاخلا نم لاما ل شاقل لضف مالك نيبو لاملا بحاصرماكلا
 اهطبرلب هلام نكستإل مولعلا نوك ةهج نم صنانود نكسل سانلا تبا رشا لثاضغلاو
 هنال لعلامت امو هلاح بسح ناك ملكنام لكه لاح قد اطء اة لماكسلا يشل ااماو سفن ىلع

 نيزتو ثني طنرولاةهو هلاح بح ررق ناك هتطساوبف  ايثوالاو *ابمنالا مالك فتن
 هك كرز فارون ش» ىوم مظع امه قرفلاو ةقينحلا ناس هدوجو رضراشاب

 دعرلا نيب



 مدل

 لماكلادشرماوهو يارونلا عشلا (ينسملا) م دنكءرمسهار رز مه ناب و دنك
 حلا قب رط نمان اظفي ةعحصو قلاب رط ىلا مالكلإب هدير دسشري ىلا عت هللا ىلا لصاولا

 دهج 9 ىوتشم لعفل اويلوفلاي هدير مىب ريف لماعو اع
 دهجأو ظفيت دلغماب(ىنملا] م ىورشرؤهدوشار تشي دحات » ىوش فارون تسسان نك
 ىتحلاينارؤت نوكتو ىلامتهفا شعبان اركسنركسن ىنارونلا عشلا داشرالظن ىتح عساو
 هنا هلكت رت ذا كلناهابو رو ىناروالا جشلا نمهتدفتسلا ءانورقم نركب نءالكو كليدحروب
 ىوتثم نيفيلاراؤنأب انو رئاهب#ثلاو الوكشلا تاليط نموجتتو اناركس نوكنت ةيكسم ا
 لغام لك (ىنعملا) جدوي رشي اشودوعمل يقعد و دوش ديسشوح باشو درد هجره ف
 ناكر كزوهوبيسزورزجز لف ىوثم سبل دوغحملا ق «- دخلو ما نوكي سلا
 دحت زوما نمو لجرفسلا نمو جافنلا نمو رزللا نم (ىملا) تا زارت ياي باسو دثذل

 يتمعملا ىازلاو مسجلا متفن ىبرع انل رزملاو تاروك ذملا كلن نمنأ يدلل:
 ءايلاريسكت هيوجاغلاوه بيسلاو ةهقملا ىازلاو ةيسسراذلا فلكل عتفنب رزك ةيسرافلابو

 نيديسرافلا ةيناثلا تو ىلوالا فاك اريدك ناك ركيلاولجرفسلا»اهلا نركوةيب رعلا
 اب راد تاروك ملا نا لصاحلاو ىررلازوطأرتعأ ةذيرعةيثاشلاو ةبسرام والا ليفو
 ىرتثم تاروك ذلاءازج أ عمبجج قرثأس أفا نالصْلا :إل مسيف ترمط ءاوبعتو سم لاب
 يتلا اذه تليعاذان(ىنعملا) عي دل مودباي روتل#ز ٍدِشٍودرْغرت دوحرؤيرالا لع و
 كاذبف لوهجا ةغيصا فر ار "اقل عقد ملقا ف لمسعل ارينا لءان

 يعم |لاىف تا هلل ارثؤنو اروهنو دع رد اعلا ىأ دلل مولا اع نم تنولا
 ناماكم كانون مهنآد ا. فوك هجره ف ىوتشم +. دح أر ثأتبال لمعلل اهب اطمسيل لوقلا
 اروئماشي أ وكي هلوفت املك دعنا لاملا هذه كلرسيا ذا (ىنعملا) يالاربغ ابنزكره

 توكنملا و« امسلا ةزنطابلا امل عر كلملاو ضرألا ةسيزرهاظا اء الع نال ةفيطالا ىفاعلاو
 نكسف (ينءملا) ب راكب در دنكش را. نا دوان « راسن ارابو ثرياوشنامنآ ف ىونم
 ضيقتست سانلا لعج او ىسهل الا لعلا رهظم ن كى سعب ار طموطماواب اضم نكو ءاسفما هاي
 ىلء الن كسل ط مناك لو بازيما نالنيصق اذل ١ نب دلك ا راعتسم الحم نكس: الو عفتنتو لن

 ةبسنلاب دلقملا اذك ةر طق ءىببالو ايرث ىرح باحسلا نم .'ام نالراكسعلاورارغلا
 ةلسم هنلاىلا ةرعدلاو بازيلا نأشالراطمألا باع !نأ و باصسن ةدللاو بازمالك إل
 نكلو ةيراع هيف نال علب راك الوعل ءام هنمرحي بام ماثم نالدلقملال مأكل دشرلا



 مهد

 تديتير اع نادوانر دنا بآ و ىر 2 ءلاقا ذهلو ىفاذ هبف» املا باص! |ةياثعوه ىذملا لماكملا

 |رصلاو باها! ىفءانارةب راع بازيملا ف ءاملا (ىن.هلا) م« تسيئرطفاب ردوربارد آو

 يوو نادوآ لثمت :فارركفو ىو بازيملا ف تيشيالءاملا اذاو ٌقاذوىرطفا

 فوثكسملاو كولا نكساو بازبملا لم ركذ اوك: لا (ىنعلا] يتاماوربا تسفوشكمو

 ركةتوركشف همر هظا ذا شاعملا لفعا نك: - انااا هءلاو باصسلا لدم

 راكذالل ارطم باصسلكن وكي نأ كلاالمزاللا ةرخ آلا ةماعتلاراكذالل ة بنل. هين ةدئانال

 درر نردس غاب ناراببآ ف ىرتشم رهام انرشكم« امسلاكو ىئاهلالا سول ورخخالا
 ةفاطلر ولةّتاممنادسسلا_غابلاّق أب رطملاءام( .(ىدعملا) م درر[ تسردمب !بمهتادراثو

 ةئان بلقلا ءركو نائل ىطعي مولعلا نم لصاملا ىنارلا ف كلو ىسهلالا ماهلالا اذك

 اركنلاو لسعلا/اماذكبرحلار ةموصقتا راجت أب بازيملاءاةراجنلاوةسفاطللا نمع وب

 ةلاميل ادلىلاو ثول بي هبناج ىرجاذا هير تو ةبراقم ىفأب ركقتلاوركسفلا نم لصاسملا
 (ىعلا) دروختدا .دلقم نوح  دركت دع هبورب هلمج هسودرخ اه ىم لاند

 "م ث علا هعم لهذو بلعتلا ىلع لبج نيكسملار الس! لسامألاو
 نحل او سيال نيمل ايش بولغم لاح لكىلع دعما نال بلعالاعادخر امحلا لك أ ا دلممرامللا
 كسول (ىمملار م« تناك ركز ةسدست» و تشا ا فاني كارداةنطنملا »رشم

 | ةمدمد رجالف رقربف راصحلاةري النو وتو ريجلا فابوسللا الارخالا طنط احلا

 ةراسحلا لاذ تلمح شلال السرج (ىملا) مي ليلددصتاءاب ثني

 لجل ةريثك ل ئالدر مولعل هو سو عمذلمملا ىذه ليلو قئ امسح باها بولغمر امم ارا 7

 بح ىلع ةرحآلا لاوحأ نم اهنرات سنالاو نما برلغمناكم ماو لاملاوايندلا ىلع هسرح
 لئالدما سانلل لوقب ظم اولا اكسس :ريسصبلا بوسنللا كاردالا كاسل نال عمط نملذ

 ( ىمهلالارهقلاب كلبي ايناهلا عاشم بيب هتم دم فر ناطبسشلا ىلا

 ب زارخخو اهحالسنبا هكدا ب تلاعرجوازا لوا نيس 8
 كرمان اك تنكتسيج

0 
 دتساوخ ؟ديام رف ىباوح هكن رالما ذ ممل ادارأ أاذامناراكنالاب

 وشما سوك رابسبو ذوشور عسر ديذارابدبتسيئازيموجمم نقره مك اريشكاب



 ئيثىأ لجأ نمرجخللاو اللا اذه الثا ةطاوالاةلاس هلىملوللا لاؤسر ثنخملا لاذ
 هئطب حالا قرخا عيتشلا لمثل فدشي ىذلا لاذ لحال 4ثنخلا باوحو نركيي
 لزهلا نمع وب ىهىتلا ةياكدملا هذ هان الو مران ديس در هروأ الف انط كل, تأسأ الو ةعانشو ا ميركمتأ لو لعفال هتدمحلا 4لاقر همقو عينشلا لعقلا لج ال هسئاج أ ىطيوالا
 تيب لاق ةجرارسأو نامل نمضتا ززهلا ل ازملابدارأو داشرالاو .ملعتلا دريان دمقو
 ٌيم'نأ كابا نطو نلا*ااو دشرملاب قيلبالو هيف: دئان المالك له لاقر لزملا اذنه ينانحكسص ف ىأر نما. لوفي هناكيل توه لب لزرع سيل لزهو ملقاوه لب تيمي ذه
 قزهو ةريشك ئافملمماجو مداره ربءاغلبلاو ءاره شل! تاس اكس يل يب نال نظاا
 سائلا ن اوهو مت اسذو تان اكس مءاجب ديل او ملعتا نيم بالطال ىعما فام ار لزهةرو هلا ىف
 يتلا تاي اكسملا هذ هو تايلز ول اىلا يلتام دملا ثاماكلا عافساب موعبملةلاللا ىرتمت
 ءابل والا نال ساناانولعي اذببو ظعاوملاو مكسملا نم عاونأ ابذج ردنملزهلا هجو لع ىع
 هت هللا لاق ٠ امكسالا مدع هناةسنمو هللا تاغ نوةصتم
 ركن (ام) لو لوعفم (الشم) لمت (برشي نأ ىغ سال
 لرخبالىأ اهنيريك أى أ( اهتوذاف) ىبلاراةرسيك وعلا درغما :رعب) ناكل دم كأ
 مقاولات باشا (قحلا)رثملاىأ ( هنا نم م يفاو نكي |مان) مكمحلا نم هيفاد ناس
 نالنيدللا ممشلاق نيلالح ها (الئمان_مقتا»اوأا 115نرلوفبف اور فكن يذفلاءار) هعتوم
 تبى اه هن ذم ضلعي ةوذفل لي ظ علا ضوعلا نمئث لك ف
 اهترف ا ىأ ةوقيانالوبو اندبس آلا ءاصرسفو درستلا ىلا دساسقلا
 , الث بري نأ ىهالهللانا لوش هناك الئما ذه هلا دارأ اذامناراكنالاب
 يقتل ىلع قلطي ءابتسالالئءاذسميقادارأ اذامناراك الاب سوفنلا رمسيغنىف اهثرف
 ةمالملاو ةمذمملا بدسد مومن اراكملا نم ديال« ىتسح نانالا ىعئراطلارادكن لاو
 نادرو هنال قل اتا مايل ناعم صايقتالارراسكنالاو يغنلا نموزغم ىلا عت لاو
 ةقب رط ىلء ءابححلا ئاارغس امهدرينأ هيدي لا لجرلا عنراذا نقيب رك هلا
 لاقو دسحأ اهتيفيك ملعب الهثا تاء نم ةفسم“ احلا موضع لاقو ليلا ةراعتسالا
 هللا مسهبامأف تر الاي الث برضي نا دم بر ىمعت بامأ اولافر اقكلا ناك ف اسنكلا
 بابذلا تارفلا ىف هتاركسص ذا لوزنلا ببو يبت «الثاك !تااوةلباسقلا محو ىلع
 أوهالو هيقبلبالتاطلس ىلاصن هتاراكنالاو ءازهتسالا قب رط ىلع دوولا ات توبكتعلاو
 هالك



 اسكن

 هرضب نيركتمل او نيرفاكلل لثملا ا ذهداربىدا رم لوقب و ىلاعت هلا بيحي كلاذدصت وأ
 موك ل جال مل الامالكلا ةمكحو رسوم مهل عالم ا الممغال اريستكةءئدهي واريستك
 ارا !مراليلاولغتشبل نسما لثما بيسب سلا «ىدسهي و راكنالاو نعطلا تمساركما
 دال رأسي دوكي ساشا سوك نازل شاين لاو ترمة لك نالت اا
 دود رص نوكي هيدسن سصاسلا نب ةريثكو تاسالا هاك ةداعسلا ىلا الساو هجولا ضسأ ىأ
 مهلا لئملك نم تآرفل لاا دله ىف سانال اير دةلو لاق ىل اعن لاو دا مالي ةلالضلا ىف سب وا

 برش نا اذملعف توركمن مولعل سانللا مشن لاذمالا تور خأ ”[لح ىف لاغو نورك ذدي

 اريثك ةفي رشلا هحن ان نءهيف تدوالب ١
 'عقاسم نال ةمحلاىلارا طنا لب باتكلا اذه ىف ةءئاولا صمغلا لارا

 تدئئاقل لا ءابنأ نم ليلع صقئالكو هوب هييبح هللا بطاخامل
 ميدريشف ى ردو شدنكفا نوكترس ٠ در ةاغرد ٌىطرلار دنت 2و ىوشم كداؤفم
 نمةدلودملاهايلاو جيبتو ثيبخ انه «دارأ أو نتن ىه< ةمسسر افلا فاكسلا 2 (ارئدنك)

 (يعلا) عنشا العفلاب أدب ءرك ذولي وأ نعم (درشتى) لرمنملا هادا اروةدحولل ةز مولا

 لعشلا ه«لعف ىأ هيف وأو يسأل سركيناامرر انحمرا هبفوا .هذأ ىملول
 منبت دج تن ايمردشنفكلاى ل ٠ نعل وا ديد وضخ شنا ومر ىوتم عسيفألا
 ارم تنخلا طسو ىلء لالا لاذ قر مولا هدا رأو نءللا كاذدسعت (ىندعملا)
 :ءديأملب را نمايدكت 7 كلو ف ىلا اذم نوكيآءلرعنلإ ل اقف
 نم4لاق لاؤسلا ! ذه لماشلا نم لوعفملا عسا (ىنسمأا) م شمكشلا مر دب دشي دن دب
 ل ماور هما هبرشا ائيساركسف "ل زعف لسأ ورك يبق د ناكنارتحلا ليحا بيسلا لاذ |

 (ينعملا] نشب رتابعاهديشي دا هندب »ا سرد وطول تفك لف وتشمل نع
 ةساار ابق اركم كل رعف أ لى غلا قب رطب قأب لادا اقام هتمعهمامطش نشل ىل لولا لاف
 (يئهللا) © دودو سدرا دلل د اسندوج هدو هجا هر تس ىدرمدكنوجإلا ىع
 نكي ذا لاو معنلاو لها: دئاءالىا ىطعت دئانىارج انما ةيلوحر دح اوف نوكيالال
 اءاصمال جر نكيمل ىأ باق دحاول نوكب الاسلو ةبحجو فة ءو ل«
 ىلعزناط ىمن | طيشلاو سلا ةبلقا ببسٍب ,ل١ثال و ةع اص !نالرغفمل اوهو عابش الاب
 ىلءاناديس نمل ةالثم(ىنعملا) « راسأثتهاد تري ىوزاب « راقفلا اذىرادثاربم
 تكلمالنا ل راووعبهزرباو هيئح هلل ادا دضع كل نآكنأ .ااثاريمر افا ااذم:ا هللا ىف



 ا هلا 0 نا
 (ينلا) «عركا '* نادندو باوك جس ها ىرا دداي فوسفرك ا ىو هللا لاجر

 هذه تردقو فا مس "ارق ىاةلمهملانيسلاو ةمدجأ !ءاشلا مضاانو ف عيسملا نم تكسمنار

 !"ايهلت ليلقايو عذ يحال ءة«ارقلا

 0 ىلا م حور مم هيت تحلم كيوك  حوتووب
 تاعسىأ 4 0

 لاعن مكلف اب نكسل ةءرحو سانا ١١ نءاعفن دما الماك اد مد,

 لمامحلاعوتملاجوتفلا نمو سانا! نمعومجلا لاا !مب زواندارأف ىثءاسلوالا
 كايفآلا ح وتفااوبابحالا ىلء عسب زول ىءاطابرثأ ألا ةلودللا بابرأ ن
 مدى لءوه ىذفاربب دتلا بح اس حالا !نيأذ مم! يس يف سانلا لاغدا تدرأو مم
 مربكى كش تب إف ىمتاثيسلاو ىساهملا تامل تالالطلا نافوط نم ساندل صانخلا حوف
 ترمسكم يهارباان ديك ث لنا ض رفا( ىنملا) م 21ظدركة دار نت تبرك« راو يعاربا

 مسرسكوورهاظلا ىف مالا هيلع هاربا ى مب راش كفَْمَسَ كا دننيأ نكل منملا

 وهو سانلا مب ثريسك كنا ضرفا داشرالا كت دمار ل ب ءاكر انا ةديىداد اكل دررغلا

 نايا بح اص نوكنال هلا وسام: دبه نمنع ,ع رمل ىهانم
 يأت يكن اطار تان دالاس الا نيأفقيقح
 ادرك ىوشم سانا داشرالو باتو امالسوادرب
 ابو ىر ااا سمح واب (ىعااز ميراةتلاوذ نكنادب

 باشا فيسلاك لمعالي معلا تالراقل اذ زمعلاب لعجا ب كلما فيسلاو لعفلاىلا هبت«

 عامارتكق يلد »ىو هللا نذر ثؤم ىنانلاوهلربث[:اللوالاغ 'ةراقغلا ىذكل معلابلعلاو
 لامعالاب تايثالا نه كلون ىذلا نيل دلا الاذو (ىنعملا) يدوب وناس .ةنآلمعزاو دوم

 نركيريلدلا الاذبي رالو ل شالب انيمي لءاهت لمعت الارورغم «ثنك اذاىآ تاملاصلا

 ١ ىلء كب نها الا لمعلا نع كدرام لافته لمعا!نفدرلا متاساا ةمقتل ادس

 ا

 2 ٠ رآلعتردلات سها

 را

 ري زو ىر ناز همهزا م ريلدىدرك ارءارناغياخإل
 ىأىنهلالا لإ رطل نيفئان تاعجلامجالا نمد«



 7 او لمعلا مال مم نيلفا دا لفساو مهعبمج نم فحرا تنأ نكمل مهل

 ىم هلعب هللا هعقش ماع ماا !مويائاذعسا:لاّدشأ در و المرنم فوخأ تنك اذهلو لمع

 عيبجج ىلع لمفت تناو( ىمملا] ب فرم كرار شب وئاوهردو تاي لك تسر د» 5

 مدع نم ىوهلا ىف تن الاساس اوهبسصحوهف هللا ىلع لكوشي نمو مهل لوف لكوتلا سر

 |ردعتئشما ةذرعبلانالاملاو لا ار اكشلا ف دهتهتىا ةذوعبلا قرع لرغتلاكو

 مكفن نوسنن .ربلاب ساس انر م أن أ امن وق نم تلففو اهنعش دش عمل. .هش لع

 ىواثم هرلعنانا_الاوربلا ساتلل لوفتو كا مزاللا ىسنتو ريلابل معلا نمثل ةنعدتىأ
 نماب تنمي (ىنعما] بهاوك تريك شي رغ و درب ٠ ءايسزاهتةررثيب ثالعوا

 ةبلوحرلا نع ةءانكر كسح ذل نان كلل بكى ء دها ثلث هول ارك ذركسعل اماذة ب هذ

 بولس ل كر لاكلابلاج دام ام نع ةرابعره ثنا لاو

 ةغيرطلاو عي رشا نوثنخم مذ لوعفلا لءووفل | اشير امهلوعثمو ناطبثااو سفنلا
 تاكو ةسمنب رطلاوةعب رشلابسانلا لع مّدفت نمانهدارأو. ارياكرمبعتلا |ادسه*رمو

 فعضلاب هتبلرجرتل 1ناكو تروس نيزو ةوعدلا سينام ىف قب د اليلدره اظل بع مما

 نوثئخم نأ سأنلا ةبعج ىفعمدقتن نما, تيِوف لوغب و ةدح ىلع م مهحا)

 بذك كس: لوجر و بانك _ننبحلٍ لوا ةمالعر ان ذك اذ

 ار هركدفعض ىلع د مكن هتيملف عاملا يلعردمل وهج زو ةبل 4 ناكاذا ثنا نال

 سفنلا ف فرص:,ملو لمعل | ىهوقيل ل14 نكمل ترعاظلا ىهللا لها ىزيايزتاذااضيأ

 تو لدن هر هآظن هلا لالا ةمالمةامهلاموكحم تاك لب ناطر

 نوكياسأ (ىعملا) ييدوبهدئاخ بجوم تلبسو شب رو دوب» دنا [ لد ىد هانز

 .نوكن ثنهملا لا ذرحلا لاذ ف ةعاجت نكن لو ةيلوجرلا مدعب ولعت 8

 '!قب رط هربغ ىراو حال ملاو معلا ةرو ص ىفاناك نم لكى ن ارهتسالاو عشا ابي

 هشي رز ءلصغب ودحأ لكءلمرطسملي الاذن امهلوعفمو نا طبشلاو سفنلا بولغم ناك

 شير ٠ رام دوج نارابلشا نك, نإ ىم4ل وفي وهيرابتىأ ةتلبس لو هتيلمى
 هله نما بايت ؟نكموماللا لاما ىف ِثْنَأ نماي (ىنعلا] م رخزامدنةزارتلبسو

 و لصق نم كلب را وُ ةيا صاخورطلا لش كاعوم ةءامرطماو ةهبا اةداسعلا

 ارؤبا ثلا تاس الطساو ىر ءاظلا لعل !نمرا د غل تاو نمي لوقي نا كسص ساشا

 امم هللا ىلاعمجر او بتنيئتخلا هلاحا خال ةوضفلا ىه»ذهفالماك ادشرم ساشال كاسم

 ىرشاته لمجرظارو#بىدم ىو راد ىم سانا ار خس نمراجمرغتل كعومدرطماو

م هر جالم لك رق معلا ىف نركشت نأ تدرأ نا ثنختاب (ىندملايلمحردنا مركب شروخ
 ثو



 , نموجختواب وق ةسيلوجرلا قنركست تح بلغلاو حورلا مفيدا لسهأ ةدارا
 :نمحلا جري ةفاطلالاملل ىلمن اكن س«كاكز معلا جرب ىف كركسنو
 5 كان. مارخ لد ىوسورا د كبار دعم ىرتم فا دابعا مهفتني ةينس لاوحأ و ةينامو رراث ةلنمر هظناكض ملمسلا جرب نكتن اهي أ اذك عيسرلاتقررامالا
 لاو لك الا كرتاىأ ارتشقت بلم !بناجو ةذعملا عد (ينملا) ممالسدبآ
 نم كل: أب ىت- هللا ىو-اممايلاخ له نأب ةسرحهلاو قشعلاب
 ٠ شوخزا-فاكذو ر اكو دالي و ىوتثم تايلضلاب
 3 .انحلاو ضان رلا بنام نينوطخا .شما هللا هحول (ىتملا)
 ىنولالا نكءلا ةلامحلاءذهل ل ستااق قا.شهلاك هب هذاو: د_هاسجلا فلك انامز نت«

 لامالا تناكتئاذاىا هطبالا ةيب رعلا فاك تب شكت الا .كئناميدعب و
 كنوامثر كلطيا تحض لخدتو ٌقوشعملا نامل ٌلبصستو كنذأ نم

 ريش ىوسب|ر رخءابو ردديسكو رخ فقعنر ماصعت سارءءاب ور ةليح ن دش بلاغ
 بم ناس قو راها فقعتو ماسه دسا ىلع باعثلا ةلبوركم ةياغ ناس لاله هش

 درشةدوخ ىاب لبحر دلا هور إو يوت ب -أملابعسبسلا باحر احلا
 هدر شفنا ىلع لبر تنث ةلبملاو ركسملاكب لعله( ىنسملا) مدرب «ثيبىوسو

 ىل  هيهذا ضاررلا ىل هباهذا ةميح هرمشأ شير. رابعا لالض ادرج هاو ققد ىارسعلا دمع
 برشلاو لك الا رسمت ىعىتلا اين هإ ضار لا بوو ءابقزاىأ عمي! نروشمل ةدسأللا
 مز ند . تفتك انوكمةناختابرطم »ىو متآطبكلاو سفنا ا عمتو هطلاب ر كرثوا
 رولا لصواند. دس دسخ أي تح نبأ حابرلا لاذ برطمو( ىن-ءلا) ب فرب رخو تفريو نك
 هطاب رف نكسر ع دارادي تحتج الخ داذأ اذكب هذراملا ب هذراجلا لوغب وىنغي
 ىسناناطي ةركسعم لكونلاو ةعانمل ١ ل نامزدع مانام :دعاجلارةضايرلابلغتشاو
 بهذرطسمنلا هو و -ع4لاشب نانالهفنىرهابااط طابرلا ننمج رخو هسفنركعوأ
 درايندوح ٠ ها ريش درب ىثوكرخ هكنرج إو ىرثمىانألا دلل ىف قيسدتو راما
 نمكلل يدئاردر هركعورثب ىلا اهيس بهذي مثراناالل (ىنصملا) يدايك نرخ ىسع ور
 ماب رلا ىلاراسجلاب اعتلى أ. الو به ذيالئش ىالذ لوالا دل يف بنرالا ةسيمنم تاع
 .ذ وهىذلا ناطر ثلا لوغب هاك بنرالا صدي ةليملاو نكملاب بلعتلاناراملاو

 ةلال شا ارثب ف ءامرو موقلاو ل ةملاب ىوتوه نم ل فأنا «دبكو هركم فمض ةهج نم بنرالا
 ةراسسلا ىراجداقملا لضأ اذاركملاوةلبحلاب ىرذأ وه ىلا بلعئلا: فيك هكمادأو
 لياعتال لرالارطشلا و هكتوج ظفلو بهعالنالال طار روةلارطيفءامرو برمخلااو لك الاب
 زي جا

 لدا



 53 ركمادلر تآنوف
 ارط_كلا قو هللا لهأ ىلع ةوفنملا تاماكل !لوالار طش 1
 ذم دلنلا تالزنت معسل لوفي ناك ةايح بلغت اح ورأل ىطعت ىتلا تاماكملا ىفاشلا
 هعمل داشرا ىفدح [كشيالىذفا ىفولا تانأك ع م- و هلهأ سوه سيلو داشراللرد_هتي
 ميرا واىان الاغ تساولح دس هكن 7. وا ىاولحز ارثم دوخ نوسف نآ و ىوشم ةلادعلا
 نألىول !مادقا بارت ةوالح ةئام ىهو ةرالسا نم ىل- ةواح هوسف دلقلا لاذ (ىئعملا)
 لل ا نم ىلح أ ىه ىتلا تاملكل ا ىنعي الاح تسيل هتاسلكم املا
 بالا لفل ىلا امجارلرالارا .طشلا ىو اريسم 2 نوكيف ىفاللا ما دال بارك ى لولا نأ
 ىذلا لداعلا ىلولا نوسف لسمم بلال لوقي هاك ل داسعلا ىولا ىأرا ,2ت | دىلولا ىلاهعوجر
 ىايمخإلا ىرشم قولا مادقأ بارت رهةرالح ام نمل ود ىذلاو :والملا نم ىلح أوه
 ىرهرملا لافمخ مج اما مهن(اوخ) م ىؤى اهل ىزاهدربهبام .« كى ريفاو رسخ
 اساسأت بهذا بارشلاب: ولما ةيئاررسلا ىاومللا (ىعملا) ةساملناوهو بلا رب

 علا ب ارش باريش ابر ءايلوالا ماج ىفئؤيلن .دارأ أف الادعلا بح اس ىلولاءأأ

 ءايلوالا ماسجأ لوغي هناك ل اشن هوك ايلؤالاج: نم هيرمشا ذا لعتملا نا ةسالع
 لداعلاىلولا تاك ةوال> نمالخأ مهتئرعمو مولع بار” تانرعلاو ملءلا بار ة«ولعملا

 رش ةرفواساسأ دبحلا ىلرلإ نس دخ أ آل والا ةفزعتو لع بارش لوفتوأ ةوف
 ديعبلاح ورلار نركب (يمملا] يب دهذأر شاع أبا .!ىروكه ديعب ناجنآ د شاب ىو .امأ

 حورلابذلرفترأ لداملا لولا رما ةفش بار شر ةدسيعبلا عورلا كلو بارمشا شاع
 بارشري) دسبعبلا حو لاذ الاذنال هقرذو ءئافسو بارشل شاع هللا ف نمد بعبلا
 ىلولا بارشر يو هنوكسحل هل هبلط ببسباريلا بلاط نال لمللا نم نولأ هنولىذلاءاغشلا

 ىنل هرج هنم برشول الة ىسلالا نثعلا باريش نيريلوأ* نم جرراسألا لماكتلا
 نيدلفلا يا نم ويفقلا نبض نم سيعإلا زل ا»نأ لاهو كانتا زي
 جراما بارشلاىأ أرام ال املاو انشاء ءدوجو ىف ره ىذملا «ليع ب اريل نوكر هاسلبعلاو

 اردتا اما شلءاى نيل انا ىلع هتافيقحت مط قذي/و لا دعلا لءاىلولا مشل هل نم
 ةيملالا تاماكل ا امل نمدارملا ذهىل* كركي: قيشحلا بورما وأ ةلادعلا لان ىولا ىلا
 نرح نيريش بف ىمةاجانلل نايا دو ىلامتءلا .دابدزال سا مةرهاظلا ةيفيكلاو

 ءانلا ىربال< ٠مل ىمعالاربطلا(ىنملا يرو بآ
 لاب ريشي لو ولحلا*اما اريل ىذفا نب حلالا «امم انيعفارا ,طارودبالا 'ىال ذيذالاوللسا

 مالو



 هانا فارط أر ودي ىمجالاريطلاكن ةسبلا سيتم نسديعبلااذكةيرشي و حلاملاءاملابلطيأ
 ىذلا محلا ءايلالار العلا مولع ءامنم ضرعب ونيدلشلاءالعلادوجو فوه ىذفا لاما
 ةامسجلا دئاذنالاب ديغتي دبال ىمملالا قشعلا نم4 بيصنالىذا !لوقترأ ايلا ولحوه

 م دنك انس اررركن أبطوط هدنكهشيسارهثجس اسوم ىرشم ىلا عتهفا نءدعببف
 ماعلا عورطمبالديعبلا دلغتلا لاذ يعي ائيسروطك د عحورد هلاروم ح ورلا ىسرم (ىنملا)
 ىل هللا عمتوملكسش ىتح :اجانللال<*انيسروطكب الطلا رودس لمحت ءداشراب ثفولا ىموم
 لمح هتقرعمر كس اذذلشم ىمعالا ىملرطلا ةبثر ءوهىذماو هنولماعب و ةنوجاسنإ .. ومهرو دص

 اوذسي وةيناحيرلا بتر لصب نح هبغري و هبلطب و ةفرءلاركسذب و رلعردغي تح اريسم
 نمرثملا ىدبع بلغ ىنعسب نكلر قامم الر ىفرأ ىدسيال ىمدقلا هثيدح ىف ىلاعن هللا لاق
 لوصولا ةينرمح في ريشلا ثيدحلا | ذهب دار رينفكملا نع هزفمىلاصن هللاو ع رولا قنلا قا
 أ روم الازرارأ ءردص قرمظن الا تايلعقلا ارهظم هبلة نركيهبلا لصو نم نامهقناىلا
 نازرادتةرهشردمرجال ٠ ثورسخ له ع ةياعلا فراهلارقيذللا

 ىنياسيخر شي دلا ركل اراس ورجال ةزيبرض زل اح ورلاورسخ (ىنعللا) ع تسدش
 اةسهلواهلدادعالةسينامو رارارسأر ىظنفاندوكبو ذلة اكلارارسالا لاعتدشا ل
 حو رلابدازأو ندبلا ب دمىف فراسملاو رار شألا كاز كا هيخرركسلاةسندلا ىف نع
 رسما نمدارملاو مرا لوسرو مرك الا :زا3كاعلاب رربيمال ل !ناطلساما وللا

 رارسالاركسسد شما نمو ابن هلا ةلكم دلال آَولقَمْلا كلمو صح لك ىف قشاعلا
 لك ىلعث اذار أ لسوديل هلا ىلس لوسرلارأ قيمتلسا بوبححاقشاع لوغي هاكف راعملاو
 ةيادهلا ماتم دعفر ايزدلا ةنيدم دار الا يون برش ل داعو رسخو لماكى و لكس رسهع
 رارسالاو ف راعماركسراصفي رشلا هنامز ل هبفوق ةنب دموأ اين هلا ىعو نبدا ءاله ىف مرجال

 (ينلار مي دنشكيمركشودت ىاهكتت دش كيمركشل بيغ نانسويو ىرتءامبخر

 عياوتلا,نونأي و اركسع نربص# هيبباحصو هزاغطلو هرغسوب بلا حالمرصعلك ىلو
 ىلع ماعلا ذه هتوضرعي ورارسالتاواحر فراهملاركس اوجنوبصسي وقح اوللاو

 ما م ا هي وال
 رثكيىت>هنولذ بو ةروسلا لال املاركسس نونأبة يم ارصم نم بيغلاوغسر

 اوةريثكملاتادهاشملا نم ل عفرال ناس اذ هو ةئمصأتلا

 نانو اىاب الاخ تساولحدسهكنا هداك :اواحزا رتكرخ نرشتا) هوغ متامشراشأ املو

 هرثك |هضيقوركسلا نمىلحا هللا لهأ تاكو هنالك
 |وراررسمنارتشا ف ىع نيعلارسكب ل دهلأ هب رعلابههداو قلرملا هيرعمالنت ظفلو ىرتثلا



 || ىملارمل ايطوط ىادب ونشبو امىوس
 هللانسحأ ىلا تالاملاءةهبدارآو مهن اوريفو مهربع باةريفوه ىذللا سرملا توماوعما

 مارأف ىلوطلاعجاياوععسالاتدثيعصقوه نم لعامراث ؟روهلتلو ح ولا ةهج نما
  ىليوطلاةعامصو ةينامرلا ثالاحلاوةمئاسورلا الفاوملا لالابو ىمولالارلاسعلاريصع

 ارك-شزاربادرف عروش ط ىوت ءركسلا ةبسانج مهرك ذو ىسملالا ضيق نيبلاطلانيديرملا

 اننا مملاجةجيت (قسلا) يارتثللا

 ناوربق لو هويركسلابةءولما دغنئا دما نوكت(ىهلل) جدو ثرثذاز را تسناز راك دوب
 دنا راش اذدهو صخر أ توكيد ذاقلا مودي نكس اصبخرركلا نآل !ناكو لوركا

 مه »٠ تابباواح ادي طلغركشردإ» ىم دارا تمت
 ااءذهف اومترمت نينموملل نم ةفرعلل ءاولح ىلانربو فم منن

 ,هلا"اواحنمرقالاج ارم ىوارغسركسنما فنا مغر ول ءاياو

 (ىعلا) مكسر تسنيارإب ديناثفاريتاج م سب و تاياركدبب وكر كش فإإ
ا لهأ رو ذا وبهذا ىعبهربغالاذ_هراكلار ب سل اركساوةد ىمهلالا برقلا ١

 هلل

 لابمجالا عييج نفر أل ممله تال مهب زو مهداشراب ىنهل الا دعلا ليصحت ىلاوعساو

 رو.ةرد شراب » ىمهريغالوها ذه ببرطيّنألالا عت هلا بح وي رط ىف ع2 اور اورثناو
 بملانتمللب 3 ثدكتوح م دنامتوثكاام

 الزلادسدابلا ةموكح دا املىعترالخؤير سا لع بمن: دلبلاو رسخ نال ارككم

 ىرشم رثأ ةضومحلا نجس مةرالبجلا امتلأت ىلع ترهل الف همركولا او
 اهلل

 || بارما غلا ىلع رمال اراصر(ىنملا] جالس فان زب و رهرانمربم اله ىربو ثسلقت
 هارافهللادابع اياولغلخىأ الملا ترس برشاو ةندألا لم بهذاو ظقيتبارشلا ىلع

 دوجو بسقلاركس نم ناك همالكو رارس الاركسل لحج هىذلا ىلولا دوجو بص ةلارك#ب

 الكرك شين نمدارلل ناكتاو ءومزالو هوم دخ م ذقن صف ديب وك افغل نوكست لولأ
 اولا مكس تلة دلبلا ىأ رهشلا دارا ناو همالك اوعل اط ى-هجدب, وك ظنا نوكستف ىولا

| لاك فلولا باصص أ دوج ورش نم دارملاناكدداو ركنا ندع شرت ذا نوكيف ل ءاكدلا
 

ةبن امسجلا فا هوالاوذيرشلا الس الا شرتلا نمدارم انو 3
 ْن نءدارلناكتاو 

 قدادلا قشاعلا ناوريبحلا نم دارا نوكيفزئاجوهف :.دمحما ةقيفملاوأ ىلاهتى اا

 سهلا ةيانءوه يذلا لماكلا ىولا اوم دخ اىءلاركسنبلاهاب ىنعملاربدقتلا اذه ىلع

الرثاناراكلاوها ذهل ابالطاراكلانانءأرقاوذيثالا همالك ارحل ذو هرءزالو
 .ن

 عقنالوشلا قيد سال اذ بوبحلاذال مكحاورأ ب رطلااذهىلاررتناو
 نءاثةدلب ىف وس للامة هلاس ند هريسخج نأ مزاف فيطالا «مالكو لماكسلا ىل |ولادوجو نءالا4



 3 ىناحورلا قرذما قئاذل راصفهتم لك الا ةشب 0

 لقت لكف كرمع عيصتالو لففتالو حما ىبملالا لقنلا ىلعالفنلاسملا ىف نا لا قيحرلا
 هلا-هئكرسإو ىمىرآ ل !بارشر لنوهو كدا را ةطساوب بالطلا حا ورلا لفن نملك أبو حوتتفلا باري نم برشب ىتح سانلا ىف نذأو ابااعدعس امث حوتفلا بارمثبرشاو حو ىلا

 اولح ماوعأ ةعسن لخ نوكبن (ىنسمعملا) عي دو ثيم نب رن وله مم لسه دو شد ءنيرع
 كلراتتب واننقي رطف كلوخ دية ممألا قالخالا بحاسي لوفي اك ةيمالا| قالسخ الإ لالاروىسافلا بلقلا ماخرئارخايدارأت بهذا ىلا, و فموالعل ماخرلارجنوكي راذيذاو
 لعللاكمهقلا يدع ظيلفلا ىساملا كبلت نوكبف افيطلاوا_> نوكتتانمالك ىفاعمركسلا
 كالنردنابا 5 9 ىمردص بحاص صل املا بهذلا ىلامو فم مهغلاو ةسارذلاب نوكستو
 ديلاةيراشا ١ ف سه. !نوكست (ىنمملا) 6 نانكىزاب د اقشاع نوج اهرذو ناز لتسد
 له أ رثأتن ىاحورلا ان دع تالاح نم ىنب نفوس نم ةناصقر نوكسنوو دعت نا ثعلاكت ارذللاو
 دنكيم هفوكش لكه رازءزيسزادش روم اهم و ىرتث. لاتتالا لاو لعلو ضرالا
 ةرثكى م ىأر اززيسن الا ةدهاشم نم ةِروسحم زا ض بعالاو (ىسعملا) مراخاش
 رهزتو عفنتا اوركس ةيفبك انروشح فم هن بالا ْن ,راسىأ انئالا-ضايرةرضخ
 هناك ةرثكلا |ذهورف ىارازخاشلا لمة دام ةتملايع ف! طالاو ةرقلا ف امنوكسا درولاك

 قوشو انقريشعربتأن نمو اهرؤو نم تارا كالا لح سهلارو دانه ابر
 تناك انتالاحر ضخ: هولمملا انن الا ضا. رش اعماهتوك ةلاح 1نملا

 2بإ» قوش اررطارفزر ا عثالا ىلع درولا عروأ عفن انترمشع اطل نمو ةناركسو ةروهخم
 نعت ةلودلانيعر (ىنلا) مي ديزيم و ااناروستمدشحو را ا« دئكيم قلطمر عم ثلود
 أروصتمو ىسهل الا ل اجلا : ده |! اببس وكت ةرااحورلا ةلاسأا هراسه ىئسعي قاطئارصعلا

 رو ريضلابمرجالاسو رراصرا هاك ةبن اما نماجغ !هموعيهر ىسملالاقشعلاةلاح
 [قاطم نركينأ ن الو احامور ناك ةلودلهأر ظن نراقاذا» ,ابسالاد بق نءاحتو هنع عفر فرسهتلا نال ارغتسالا ةبنرالصو وهنا ىف ىذ نا بيعي سيلا ذو قحلا

 اررخك وي ىملافف :.ةلاركذ نم بذاكبو هبل قاما أ اذ نر ابرأ ا ديوث مارو هنمر
 هدسعنأو طارلاو ءاقث خلا نمو بأ ايقونم ناطيش نأ |سأرلا نم ةلبحاوركسلب ارا بلعتلابهذا ناو (ىنعلا) م د رغم غر شابمرخوت عي وك « رسزءود ب
 ,ىلء نكرامومسغم نكن الو راج نكس الن أو ناصغن نمثل سيل هلال هبهذي كلذ
 ارد نامجلاو ينالا نيه ايش نملبلا لصي الح ةزعلار ةعانقلا نمغ رفثالو لرادتد



 فقلنا
 اهعرشخادنا ةناخردارهشي وخسر زاهكصضةتآت باكو لاق اذه ةقيقح نايبلد

 هكديسر هنا دنوا دخ ثخرد الر نوح نازر تسد يغنودوبك اهلو نار فعز نوح درز

 -وندنر بكى رخ الرابم تفك رس يربك ىيرخ نورم» تذكت سا هعقاو هح تس اربخ
 م ديريك رخا ص اكم سرت تسا هنسساخر بز و م ازبيتو ديرك ى دع تعم تنفك مرن ى دج
 ىأرىأ سانلا نمدحار تيبىف هفوخ نم هن ىرىذلا صخملا كا ذةاكح نام ىفاذه
 نارفعزاكه هجر نوك ةلاحو تيبلا ل خد صضلادل اذو نذارمغ نم هلخ دفامو فمه باب
 ةلاحلاه نه قءاراطتسيلا بح اصراصتالاك انانرئقرزلا و ةليتلاكءانذشو ةرفصلاىف
 بارطشالاو فوملااذه ثييلا بح اسل ص خلا كلاذلاق ةنعقاولاءذهامرنخالئاتأس

 هللا لافام هذم عمال تيبلا بححا -ةرج الد ةرخسرم هسا تيبلا ج راغينوكسمي مسا هوس
 كا كاذلاف نانَعّْيش ال رامح تسل تنأو ربها نوكسسميج راما ىف كرابما

 مهلوبيمل هنالاساساو مادقالاو دسلاب اوك رهللا نورك نيذلا الؤه تيبلا بح املا

 لاه ناك اذان ان مكح تحت نكران ممالدفناو لاء نولوةبوار اح ىنوب دنا باخ أ زيي
 نم ةريسلا ىلع ص وصخ ا ىلع نامزلا قلخ ةعيمَلا قوراسجل ماب ىفرذخأب معا باحأا ذك

 فراع هنا لاح اورام ةبترف سائلا نم ريكي ىلعاو رساحتو زعيما مهن ءبهذ نيروزملا

 ىلع مهفوقولةلزعلا اوراتخاوءافرعلا مسيره شهلرإ همكح تهت هوعشب تااو دس ةوهتلاب

 دوبك اروردوزو تنعى ردةناخرذ يت[ وو قونشأ بلت حا سى اوأتلاو مهزيبت مدع
 قبره ىذا ساو كاذ (ىنعلا) مب تذطرذنرو
 نوجار دزإ ىمهكم تسهريخ شنفكي اخ بحاص و ىوشم بهاذهنولو اة رز هتغشو

 اريغ نوكحسويهللاق ةزاجاالب هن ل خدءرالتيبلا بحاس (ىندعملا) هب تسدرعب

 نر « ىتح ركينوحت ناوج هعقاوإل ىودشم , عرولا عشلا دي شم فجرت كدي لانم

 ىالثلوجو نولو تب رهئشىالو نكن ةعقاولا (ىنهملا) مى رو نين ءراسخرو
 (ىنما) «نوريزاز وما دنريكى مهرخ م« نورحءاةر صر تعك هل ىم ا ذكذاك د
 تيبلا جراخ ادكسح مويلا اذه ىف ماظلا دئاسملا ىأ نورا ناطا-!١ةرضعلحاللا

 « مت سبج نزازوررخننوج « مءناجرخر كدريكى تفك »ف ىم ريس ا نوكسي
 امتوكسم مهل لق ربه 'نوكسم ىذا ءالثه صخعخللا كلاذإ لاق ثيبلا بح اس (ىنسعلا)
 بهذا ارا نكست مالنا م معلا حورا تكيكلررض”ىأ ةرخدللربمسلل مهكسم نمو ةرطسأل
 # تةكش دون مه ربكم زخر كو تفاكر دنا مكو ديدج سب تذك لفى ما ذه ن مثال مغال نا
 نمدي أ ريمهلا نوكسع ىذل:*الؤهالثاةتيبل !بحاصصخدلا كاذباجأف (ىنسملا)

 |زامحادهنيلئان فوكسمنا ماققه الاورام ٌسالاو د هإساو دما نولع

 | رغسأ ههجو نأ ةلاح ىف تيبا أت



 نبقى هكنوج ل ىم بحت الوم دج ذح حم فو يعدو
 اماكسصح انئزيضلا نوم دعناك ال (ىنملا] مي درحرخ ىاحجاررخ بح اصو نر و رستام
 بحت ارب دع نأك أم ىعب رامحلا ناكمر املا بح اسنوذحأي
 0 .رلارهأ لاحاذسهو ةقاشلا قاشملاهول جو رامحلا عضو ن اسناوه ىذفار املا بحاص
 ءاششسينإل ىو ةسح او ةرخآلالهأ ىلع ايناملا رهأ نوري و ملاطملا نم لاصلا نو زيمال
 .دع لقاملا ىلعف ىلا ب رمصن و تسهم شريم ت ده ريكم دووبامر جت

 دوجرم هيب نال اًيعاكسام سيل انت دايت اطلسناال ريصبلا عيمملا هللا ىارارفلاو زيبتلا
 ماعفالاوتاسحالاو هقهسل بائعلاو باعلا ىلسب يشيل قزحال اريسد واعبمسةنوكسل
 (ىندملا سرت. نار و هئسيعىاةنرخ مس رم كاربكر خزو شاب ىدآ ف ىوشم ءهئالا
 تس تنأ ثقولا ىسيعاب ربمللا نيكسام نم فضضالو الماك اناسنا نك اذكس الا نك اذا
 / نكل مهل رمعالنوارملا* لبعلار مارال قرف ال تقول ماكس نا ض رش ىن# فةقالاراج

 لاقرطابلاو فان زيمب و قرفير.سد رعسم# 3
 بارعل اةكست الم نم فضقالو نانا نك بكا طايف لطلا نمثيبملا هتازيجل ىل اعتدلا
 مدق ى عوه ىذلا قل ارونبح وسم نامزلا يتم ىصتارزل نام لسبحلا بايرأو ناطبثلاو

 درج ح و روه ىذلةيناحورا بن
 تمام هللاشاح و تسري 2 ىو ةرامالا سفئلاو انجح ىلع مكس
 هولمب كرو نم عسارلا كلغلا ماسح نيدلل تنأ نماينامزلا ىسيعابو (ىعملا) يي تسرخ 5
 مام نوكيتأ هظاشاحةبسانملا« دهب هرك دوعسارلا كالغلا ىفنآلا مال#لا هيلع ىهسيم نان
 تالصمر مبهح را » ىزرب مم نارتخاد خرج رونو ىونشملبطسالاة بانج ىع قتلا ينل
 نم كلنالبك اوكسلاو كافلا نماضي ىلع نيدفلا ماسحاب تنأ لب (ىنعملا)  ىرخ ارد
 تنك لورد تمن كل مدنع قدس دعمم فر و تانج ىف نيقثملانا لوقي ىلاعت هقاونمةنملا
 بامعأو ب رشملا ىو عب نيلي لوابن لا لها قئالوه ىذا اينفلبطسا ف ةمطصملا لجألا
 :نمالع أ تنأ ةبترملا ث بح نمو مدآنبا ثنأفم دآىنب اضركد غلو لاةىلاصت هللاو بواسملا
 هللا ىلا ةوم ديار ذاشرالا ةمحصم ل جالابن لا ليطسا ىفاثك استنك ولو عيب اصملاو كاغلا

 نان( ىنملا] « تسرخ دشرخآ ردا هكن ره ىفو تركب درخوركبدرخ ؟ريمؤو ىم ىلا عن
 ءاينغالا نمرخ الاربمأ فرشوانك اسر خآلا ىفامهم لك و وريغرا4 او ريغرخآلاريمأ
 امي قرغلاو لاءريمأا بام مهنيالا انفال هالةبسنلا, ءاهلصلاو ءانرعلاو هابلوالاو



 اينهفاءذه ىف ئالخلا ىنمب ارامحرخآلا ىف ناكر .ك سيل ىناتلارطشلا ف لاتاذ لورهاط

 دارأف لولاك ف ريشلا مهشمم ور امخساكةءاندلاب مهضع»ل مما دال بو سمت حو اوسبلا

 أزاو ىوك ناتساك زا ,رخلايثدردميداتقارد وو ىمايندلا ل فأر امم ابو اينادلازب-آلاب

 ءاصةشسا فلخ انيرحو راها :سقو ابنا! لبطساىف امر ئشىال (ىنعلا) هي رثكاملك

 نعودرولا تاتسد نعاسنل ل قو اذه ارنا مالوماب نكن سا:لاداشرا اذهان دصتولو ناعم
 ماعلا نعانالوماانل لق لوفي هناك ىنسمب في رشلا ءرطا نبع ةباكا ذسهو ىرلطلادرولا
 ىمعافصلاو قوالاانل ل صحت ىتح ىناحورلا فثكلاو ىثبرلاةقرعماو نا ارسلاو ىبلالا

 نامرلا نم انارقو(ىنمم ) «بيسح بنا دهاشو بارزا بيس خاوي رنزاورانازا
 باسحالنيذملا بن احلا ندو بارشلا نم انل زو حاغنلا ارنعت نس نععو حن رخال نوهل نعو

 ذهل ةريسلارامح ب «ىلا تأ ارو ذنافرملاو لضلاروناسن انحف ينعب مهددعل |
 تبلثلا نعانل ل فوتةفرعم درو نعانل فشك وة ات اتب نما لف ةووصلا لعأ مه

 ةذرع انا لفوأ(ىنملا )ب تسيروانيب و
 : ادوهلايد رأف ءاوو ماك مرهوجرهوج
 نيرزاوض ه دننكى نحل كلف حتر إي . وفي يموتم ماكو ةقبقم ار صلءارهئانناسنالا ١

 لبفسو فرامملادرو ف طغت ىتلار وبطل كلت نعانل ل غرأ (يتعلا) يدنتكىنيرززو |

 /نركل ةيذاهم نةيلاو ق دساارونب و ةبهذلم ١صالخ الاب ةنسنل-الاصع الا ةضس لعجتو ةمكملا

 غاب ,نمنوفطفي ةمكملاو زلعلا نيل رولا نيف اةرويطلابدارأ نا

 بهذة يهذمةنسلا مسهلامج أ ةشم نوار در ولاةءاع ىهىتلا فراس اة

تعالاو البا سانلا مهبعشتن | مكسللار وبنو رمظي وعي دصا اةظفو ضصاللسخالا
 | ضار

 | توكت مه هدر و ريدابككتازابنآرايإط ىياينالاو ندا نممرضمالاو مملع دامتنالاو أ

 دارأو لدطانو زاوبلا نعانللفوأ (ىنهلل) ميدنرب ىناتسما مسه مكشا |
 1 اراصبل مهنوقزميالو بالاعلا ن

 يس !بلاربط نال ةروصل ا ىف ال ىنممل ىف زاب مهنا ري

 | مهلاوج أ ىزاوبلا *الؤهو فبخ فيعشوم ىذف العاب ديرما ءبشن اى اعن هللا ىلا ل هبل

 نوكن ىممنا ىلع موط اوي لعاضب أو مهره اى ع ىأ مههوجو ىلع نو ريطي اشي
 يومي ةزمهلارسكب نانساو مههوجو ىلع عج ءزمهلارسكو فاكنلا



 رهف

 اب ىض فم ىلع نوريطب و دارأ نا راطملا نولاعلا ىزاوبلا«الؤ
 او ينم ابلا لهلا يباوعج مهره اظكم طاب زب مهرهاوط ىضنمم ىلع نوريطناوذارأ ناو
 كف تاعاط مسهتالاح عم جب ناق نيس هلا ىلع نور سب و نومو <ونوريطب ىأ ىرهاذظلا
 ةدابع نمرمخ لالا مونم السسلا هيلع وغل مهمؤنةلاح هتلانو دبعب ا دكد وحمل ايهنيا نو بعيب
 ىلمو ادومقوامايق هننانورك ذينيذللا هلوشن نييناب رلا*اليعلا فسو ىلاسعت هللا لهاجلا
 باذعانمت كناصسالطاباذه تقلخام اشر ضرالاو تاودلا قلخ ىف ومهوتج
 ماعلا (ىغملا) منام نانع[هياب هباب هن اهجردناهني تسيب اهني درتي ىوتئمرانلا
 ارهركرع ول. ىونمم ءامسلا ةفامر ناذعلا ةجردةر ندم ةروتسمو ةيغةعلالسع وف
 ىرخأ ا ةءاجر حسصل (ىندعملا] « تسركيدىفاهمآ ار شور ره« تسركيدفابدزن
 3: ةيفضعتي ونعم قرإلاعلا اذه ىف ىنعي> دوحوم ىرخأ ءاسعمرعسو شو رلكلوة دووم
 نايعةبترماوغلبي ىبااةباهنل واهلا لصيستلا ةبترلل دحأ لكملورلاللاكل ثا ف قرطلا
 سويط ع وب لكل لوقي ة لك قئالللا سان أ ددعن هللا ىلا قرطلا ىوق ىلع" امتلاك
 شرعلا ىلا م نولسبتادايءؤتاعاط ءانيلوالاوءاسنالل ال دوجومءام-عوب ريسلكلو

 ىو. مهم يقابل مهلعسقو ةيناثلا ءام-ل(] يضعلاو ايم دلاء اهم ىلا اسس ىسهتشي مو

 نم مهلوبخال ببسلا اذه نمو (ىنملا رب نأي ا ىفو نر[ كلم هرب خ ىركيدلاحزا لك
 الب وذيامنالب و ةغلالل انهي ف فلالا نال ةعسولا ل1 يمان باب ىمهلالا ثلا نالريغلا لاح

 . تربح كمرمخ نيردنآو © سرمد لاَوآ اربح نرد نبا إلا ىء سأر
 اريوتما ذهن م دحاولا ل اذو رو رسم مى أ نم دحاولا كلا ذالئاقربضم «ةحىفاذهو (ىنعملا)
 ؛زار خلا لاح نم هربخ ال مهنسدحاو لك ساس ادارفا نالئيتىأ نم ترم هفتل الئاق
 لامعا ,-أ لك لماجو نأشب دحأ لك ىلع لتس تلا نال هللا نأ مظهلو هللا كلم عسو
 0 غم ص اطال تاكرحو لامجأ تناكأ انهلو هنثك ث ىلع لمعي لكق بدبس هللا لاقا ناو
 .هتكرحو هرب الاخت اريسسو ةكرح هتكرحو هريس دحأ نمدحأ ىأر اذان ةفلتخمو
 كلاذو ةكرخلاو ريسلااذهم كلرتو راس تان ناك ْئمىأ نءاذهبهتلا هللا, لاقو

5 

 يله قالا فوقو مدع نال ارثا_كنرريففيال ىلسعلا برا 0
 ةييملالا*اهسالارهاظم نمٌّيث لك ةفرعمو لع“ افرعلا ىطمأ ىلاعث هللا نال مسمشع: لاغشأ
 ىئاخلا لاوحأ ميطعئالو تباثل هلع ىمننةم ىص قلما ةكرح نودهاشي ةبناب رلاتافصلاو
 بارطشا محول قأب الذ ةبمل الا ةمكمحلا ىشنغم ىلع قلخ ْيشلكنوري مجنالةريح ةفلتملا
 نأ (ىنعملا) م«هدزرسىيمززاىتشردره م هدمآعساو هللا ضرأ نتصؤو ىوتنم

 صرا



 ممم

 ركشداةخردربإو ىوشم تر ما ىأاسأر تب رش ضرألا نمةر م لكواعساوهللا ضرأ
 ملاعلاىل ىهىتلا ىضازالا(ىنمملا م خارف ةصرع ىهزو كلم ىهز هكا خاشو كرينايك
 تاوهعلا ىلام هتيبس ىوف-لعر كسا ةيئات ناروالا رتاسغأالا اهراصْمأ ىلع ىملالا

 مالآلا نم ةبرام اهلريسفت الو ل بن ال ةعساو ضرأو نسح نايا مهلوت لوو ضرالا
 (ينعل ) 6 هدبارام ىروخ ىندجضآرا ةك « هركريهفوكسش درك البلم وف ىوتشم رادك الا
 لك انتمأ ئنىأ نماةئافع رضنتو يصترار زالإة كاملا راهزالا فارطأ ليالسبلاو
 شعب فاهضع. لخادتو راهزالا نع ةياكسلا هركربهفركش هلوقيدارأفاشل تنأ هطعا
 هناك دللا علا ىروخ ىدخآرا هلوقيدارأو لعام لماعلا ليالبلابدارأر اهعاقجاو
 باصصأ هللا ميلعامب نيلماعلا بالطلا لد الب توكل طلاع ىهو ةعساولا هللا ضرأ فلومي

 نمانفسأ ةفيقحلا غاراهزأ بحاصاب نولثأت اهفارط أ نورثادىفاعملا دبور فراعملاراهزأ
 ىبخروكنلا انلر صح ىتح هلك أتىذملا ءاذنفلا لاذ نم انمعط اويرشت تنأ ىذلا ابطا
 ىتلا لرارسا نم انمساوكناف نما طمن ىلا كمولم نمانمساو انمعملاىأ :ايطساءامب
 عوجرنكدرا داب اب نضمن إف ىو ةةسقلا ىلا عجر مالدابع صاوخ ىلعاهضيفت
 ةياكملا نعذ ف فراعل !رارسأ لج مكاكتلا اذه( ىنعملا م عوج مقرر ثرءاورنآىوس»
 ندربإل عم اب همس بناج ىلا بلعتلا حبلا كلادةصن بناج ىلا عمجراف اال

 1 ذو

 عابس اراذستعاو دسيعن لطعو هور املا ديسص ىلع تلمع سرح ة دايز نم الثا عبسسلا
 ةيصهرغو راما لاذ بهذا 4الئاةبلعنلل عسب عارضا اس قو لسيمعنألا ىف باعشال
 هلمحت شري دلك انهدرب ب صواب شهوك_زاهكذوج إل ىوتثم "ىلا «رقو هعدخاو ةبنأث
 ناوريشزادوبرر دو ىمراحلا كلو لك ًايةلمح عبسلا كاذنأ لجالراهزالاررسضملا لحوهو رم ا بناج نم لبحلا لعراهملا بهذأ هركم نم بلعتلا نا ل(قيسملا) هدم درخ
 عسسل نما ديعب رابجلا لاذ ناكر (ىنملا) يي دركسن ىربس ندمآ كيدزغبات « دينزارم“
 راج ا هبلا برقي تح عيبس ايسر ىأ دنع ناي تحربصيا هتلج ىأ هرج نم عسبسلالاذر



 هيلا

 لانه نمر غفدعب نمعبلاىأرةضورلا نميرت دراما (ىعلا) زيوت زمول
 نوج « امءاشىا ارريشبورتنك ىرنم همئاراعرسو ودع لسملاتحت لا

 ا: اعمهبط اخمحولا اذمع بسلا ةكرح بلعتل ا ىأراشىنعل ) مار تتو ردرعسىدركن

 ليفئلا ىلع لجينتسا نم اولاق منال. برحلا ىأاخولا تةورمسق ليش ىالاتتاطلساب 4لاتودل
 ) ىنملا) ب ىو بلا ةلنح الداب ان .« ىوغ راد

 (يلا) م«باتحاوريصتسناحربفالل « باتشررمهت تسناطيشركمإ» ىوتم

 ةلهلا مالسلا هيلع لايف ابحر رافطل ب اةالاو ريصلاو ىن|طيشركم بار ارطضالاوليعتلا

 ديبو ردإل كوتش 4ناعا الهرب سال نم بول لا بايرألاتو نحرلا نمىفأتلاو ناطيشلا نم

 عيبملل بلعثلا لاقو (ىنمملا] « تضروت باودشر ها رتشس ٠ تذعرك و ديدار دجو
 كنمشرمظمرجال لالهلا نمرفو كتل ىأر وا .ناكراسمللا ضي رحتننأ ن ماي

 هدالوأ بلعتلاو ناطيشلا عب كلايدارأف ناصقن 1

 رنرك » ىماعناش ل قع 2 امتي
 بيسنماضيأ ىرخأ ةرمتردقنا بلعتاب (ىنعملا) مي درت_مار وم ندروآزاب

 لقعلا

 نكد 5 زامرادرابسب تئمؤو ىمادرتم هنوك.ةلاحانه ىلا هعاجرا ف عساربب دتتاو

 دعأوةريتك ةئمالتمالسمأأيآب لعاب صو ممل له قو( ىنمما) «نيشا ىراسدشاب

 تقك ف ىوتم ةليملاو نذل, بناسملا اذهىلا بنات ثلءا دهجاو عساامظعان اااه

 عبس! نمىأرام باعتلا(ىدملا) ب دهن ىرهم ىعزاوا لدرب « دهدىرايادخركىرآ

 ةنواعم هللا ىفاطعأ نا ةيل سلا ه جو ىلع عمبسلا لاقىنتلاو ةثا نمرا دمتم اذه

 تال همهم ىلعو مسيب واق ىله هللا تخ ىلاعن هوت بسحارهم ىلا نمرادألا بلق ىلع طحو
 وائرغزا « ديدمك قوهدوششدومارف سو ىوتنم نامت هللا هصعنم موصعلا

 انها دعب ىثلسا بناج نمر امسلل تمقوتلاسللا هذه نامل (ىنلا) مديعب نياد كاين

د يه نوكنالةاطا هذسهو كتماهآروللا ةبيهلاو لوهلا الاذيرطاخنمبهذيو
 نم

 مك اه اوأ ىونعملا عيسلاو أب اذعلا كلم عمبسلانمدار للا كانامن زهيلع دعببال اقتراح

 ةريلاناطيشوأ ناطيستلابلعألا نمو سوسحم اعنبسلاوأ ىهلالارهقلار وظموهىذلا



 ا هفتلا
 هدعباو ةعدخوأ ةيحناطيشلاةرمسلارامحلضأ اذا تقولا كاذبة ىداعلارادلما نمو
 ىماعغلاىأرا ذاقر هت ارهظم ىلا هرقر براسشملاو « لك“ "املا ىلع ءضرحو لكونلا ماسقم نع

 |عيجرا ناطي لل ىمل الار هغلارهظم لاذ لات باتومغا ىلارفوأعارامأو باذعلا تامالع
 لاقوأ «دوجو نمانل مزلامذخ أنو هدب صنت أ .ةرواشبنا راما ةءاثعو ءىذا/ىماملا كاذ
 ىلع مو لوملا هسنتن نالها مدعي نلهلاحنناسلب كس املاوأ ىونمللا عمبسلا
 ادميتمةرمسلاب اراح نم لاما اذه نوكيال ,ايسانلاوعالا نم:ةرىذللو اي-اتنوكبف هبلق
 ةسمرجح محأكى ات ةوذ نم ةدحوا
 هي كال نكلعبساب بلعتلا لاق (ىنعلا) ب زاب ليمتتزا ىم دي شداسبات ٠ اسراروا

 اشم سدي تح قو سا يم رجل ليش الهمتسم نكسنال رطسا رركملاب
 35 نمدكم درك يرخ ىرآ ف فك ف ىو امورحم قبتفءاوهللدسلا كاذ ىطعتالا

 و يم (ىنلا) 4 نتتشك طخ عروض ر

 0م اقترح ديان كيدرنن ف ىمارسك .؟نمو الط ىديراسر اكحتراس مضو ىشرمنأب ارهاظا
 الر أ الماما ىدتمو ىرفل قي الرامات ا مادام( ىهملار م اوفرد مشابه تضع

 ايدام دشويبات « ىتمهدشىاتفكتو تفر إو ىرتم مايا الا الك توك أو

 ةلوحرثن اطل سايوكملا مارا دقي .تالاقوبلعتلابهذ (ىمملا] يىتلفغ
 لوف أامىلع دقعي ر لذغبف ىتابحو ىركم ةمعىلطف أ ررتس أر احلا كافرتح ءاعدلاوةمهلا

 (ىدلا) م راكبانرع ةرغدبركنان_م راك يؤتي سدركسح ا م ونإو ى+ ٠ عقال
 كاسنالىتحوأ لاسم لكلام ضرار وكم نوكمالهناب ىلاعت هللةب يتلا عازب ل فر املا

 م ينثوردمعو ل ةعىر دعام ٠ منزمهرب مارشا اجي نإ» ىملا تملك ةليح هيلع
 لاح او هنو ةعئسلااو نفلاب ضعسا مع ةريسل راسخ :عازنأ برن نكسل(ىنمملا)
 ىونثم هدهم ضفنو في رشلا لفعلام ديناطيلاناف *ىضملاىوفلا لّصلاءادعأ نمت

 بدلا ىف نحو (ىنملا) م« ثسام نانس دج .شنركض «تسامنا ديزوف ىركرخ هلك ف

 ةريسل ارا ى أ يدالوأ اهجرح دير كتم ار امم ا سأر وهر هلكل خخ ة يثرب ةءداخا
 لفع لؤى ملوس بسلا راح عا دح انيلع ىنعيا انتليحر انركم بعل هريبدنر ةنركسفواشول م

 ىدلا لقملا الاذتال (ىنمملا) ملم نادرا ديل كلقم شيب ه لح مار ردزدشابناك
 كاذ بك اوكلاو كالفالار سور ود ىف دجور أ كن شاسدملا نموه لحز مك تارو دف نركب
 ارش الوارابنعا الو ار دق الر الحم كلا :ُكامالهما دو لكلا لمص رمح ق قزيملا شاعما لغم

 ىو ماومقجا !ذارهاظلا" لع نال أي ميتال ىتلابلا للا دنع ىرهاظلا ل هلا ىع
 الهو يسهل ىندف لم مهل ايلوألا نالمررضح ىف ييلهجر هظي لب همازلا ىلع نور دست الا



 ااذهلا

 هنرحتث بد ىلا ءدعبأمو ةياكح ةرمدلا ىنا طيش باعتل اناسسل نع لكل مم شيب وهو رطشلا |
 لوش ركملاباعثو ةريسلات اطيش لوب هنأ ةلاكح لكل الع بح اسن اك نعدرا درك
 ةريسلاراجسأرةعدنلاو ركل اينو رهاملا نحت نولوقي نيطايسشلا عسب ا زحسصصو |
 كلادتالاكيحوان نركم بعلم ءركقواسندلا نا ديم هحرحديو هسأر عطقنا:دالوأ بهل 0

 ناله حتاللكلا لمع دنمف هسننب رثب هريث أ رمظو لح نارودف لمحو

 نم جاع همس عفانشلاو راضلا هنفر هم لجو ئشةغيفح ةفرعم لعردسفب الزملا ل قسعلا
 ىتاعملا كردي فار زيرهوجو ىنهلا ارووه لبا ذكس بل لكلا لذعو نثامطاوواعملا كاردا

 لحز زو دراطمزاوو ىرثملكلا !لثء بح اسلوفب وئطابلا نما قرفي و قئاملاو
 رود نماملاراص قزحلا لقعلا كاذ (ىنغلا) يرخ تطاراكتركدادزام هب رادشااد
 هللا لشقة داعو فطاةاطع نم ان ءراس ىلكل ١ لمع بامأ نحت نكملو لحز رودودر اطع
 م٠ امىارغط مح ناسنالا لع ىء اولاتو انس عفانلا الردنرءايشالا ث امس عن ىلاسعت
 امىارغط مخ لعلا نمن اسنالا لع ىلاعت هلوق هيلع لدام (ىنمملا) يام ىاه دصغسهللا دنع
 اره ةبقملا» ءاقلا مشب ملا نان

 انئارغط جا وعمو ىنضمذم امج ناسنالل انيرملع ياك ردا ليضع لهو:
 لالا عارسصملا ىلاعت هللا دنموروض> ىفوه ىبئلابلعلأ اصمم نمغر .

 ةياكتلاو ىدهلا نمربت( معي لام) سنملا(ناستالالإ يصل ةرو سى ىلاهت لوما راش
 (هللا دنع لعلا امنا ق) كلما ةرو-ىف ىلا هت كوق ىلإ ةراشأي[كااّصملاو !هربغو ةءاتصلاو
 ةطساوبن اسنالا سنمل هللا هلع ىذلاملعتل ارلعلا ولات ىلكسلا لمعلا با باصصأ تانريشللا «ىبع
 نآدسر كم هللا دنعوه ىذلا معلا ات دوسمسو انئئار غط ةمالعو تمر # ١بقكسلا نم مقلا

 ةيرتلكلا لمع بامسأ نحشو (ىنملا) مي منزىوردازاىفءالافر ه منش
 0 ايشالا نمرئأتت الناكملاو نوكل ا نانو ةةيقحلا سه
 برشنهجولا !ذسهنموادوبعمزح اعلا ذتنالو مهمائسلر ىندالا بر لمتإلا هلو دراطعو

 توهجوي هللا لبق ن مهنيا لهو شن نوكسلو هريغ انلدوسةمال ىلاعالا ىبرءادمىداذتو لوقنو |
 عجرم باعتلا نأسل نءلكلا لمع ب امس فرمشناسب الهو هللا ىو اع نوضرعي رهن
 (قعملا) عدمدمد نيزدرغدسدنكش . همهنابوا درا درك رحت إف كوتشم :*.ةسقلاىلا

 | هاد ضقمالاو رمل كلم سو ةليح ىاط دنع انا ىأ مهل مهتم راسا
 ب ةقيقدلا تاعانسلا عاأب كلا نكل ةمدمدلا هذه نم ةيرحتةن امرسكيا رامطانا !ذهند
 دسالل بلعتلا هوي مالكا اذهو كر وضطرعشضعو عيبطلابىعبذي وةمرحتلا نم رفبلا

 ىفظيوشدسرد هوغتستلا :كنب هيف هكوبإو ى وشيوخ افنلا جو ىلع

 ور باث



 اذهل
 ىلءرامملا كاذ ىلا لصنةيولارسك ةماشت قولا كاذهشب و :رسك اذاف هب ويركب نورح هعبط ىذلا لاذ لعل ىأ ة<رهل!*أبلا مخ هكو دل, اورككاب لال كىصرامما عدشأ (ىنعملا)
 ةدرفاؤيوكمهلاتلم) كب !لهأ مهو هنعمهانب خدتو كلمسلا ديصل (تيسلافمكشنم) دلل ار زوابخإاودنعا نيل ذم (ناع) مسن مال دنو) اع وق ىهوةرخاةدم ىفةروك ذمشسسلا 2 ىف يه ين ةآلاو مالسا هيلع ميم ةدئامباصص)ىوتدسل ١ باح أ نس قاذك م .هلل بوم لبالبلا كو زنل بحو ءةيوتلاو دهعلا ضمن نا ناس ىف اذه :هللابذوعن دهد لد ترو «ار نت تمابشنو د .لدؤسمثما نير لاري :اوةدرغلا مهنم لمجو هك مالسلا هيلع سيم دام باص أ دوت, باح أر دهكت انج ض»«بجوم هكليدويالب لوزن بجوم هيو دمع ضقت كدت ؟ناسيرد» هئم كدوصقمخ كيتو لام لك

 ةربع(الاكن]ةمرمملا كلن (اماناعخل) مايأ ةثالث ن
 امسرا_غامز ىلا ماللكأ (اهفلخام

 لمصر هيلع بضغو) -ةحر نم متل( هل نم) ره( هللا دفع زج ىعجا اق وثب كومنت ىذا (تاذ) ل هأ (نمرش) ىكوخ (مكتنأ لعدل) الج ىبوتتا مهرعغ نالخع اسم نو" .,
 93 اوءابتنالا ىف نركب ديوقلارسكو نائبا ضقت (ىعملا) ابر اثم ضن ف ىونثم هلا كين .ةححاغصتمناك ةفس أب بالغلا نان بلغلا ةروس ندبلل ما 1 موي ىطعي بولغلا مسمر قب و ذب يشل هرطا طلةاعر سو هلع هللا لص ىلا نامزدعن مقرا دوجو مةفلاسلا مالا ىف ناك اىلسملاو ىسهتناريزانخ مها درق مهنأ .تطدم ثبسلا باصصأ ىف نيغسلا الكل قو ىسدعةدئام لهأ رافكمهو لب زاتخ مهضعا وتدسلا باصعأ مهوةدرق مهم ممصو تايآلاح وضو دعب ىماعملا ىف مهك امه ار مهرفكب مهيلع اططموهتيحر نعهللا مهدعبأ دوهلا مهو هللاهثعل نموه ىأ قوز <يريسخرأ هللا هنعل نم نيد هلعل نمثل: لهأ نمرشب أتفق شن ريزاشملا ب ضغو ها نعل نم ةوق ىف يو اضيبل الاكل يونا دول ا مهوأ« مهم ىعارو هتعاط ناطيشأ ١ (ععيرغالا دبع) نم( و) عملا( رين م

 الهر

 ىالف بوني نأ ليت تامو ةمالاهذله نم ممم نم ناق تلا وسنعمل ال ةمايقلا مربن وكمال تح هشوتالو هدهعرسكيالو صح ةصقلا نمادخأي نأ لقاعلا لعق تعملو كالدالاو مال اييسفأ «ونلاودهعلا مهرسك تبسلا باص "الؤعو (ىعما] ب تنسو 'لالعاو دما خس تب باحصأ نآدهعو هون : ضن ىونثم ىه لاوفعلارهظمازوكيتتأ الا ةمالا هاله قح يف اذهو ةنعلملا بن
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 هدرفزادتكشزحدهعمكتوج ه دركهن.زوارووختتاادخ سنو ىم هلا ذايعلاو
 مهدهعاوربسكى اعتق عم مهب رحو مهدانع نم من الة درت موغلا ءالؤه لعحهلان( ىنعملا)
 هذه ىف نكيرلو(ىمملا) مي نطغلاوب ىادوب لد ويس يلا ع نديزسم ديم أن يرداا ه9 ىع
 تاددركه نيزوي لد هكسنوج» ىوتشم بلقلا حسم ناكن طفل اابأ نكس ندبلا سم ةمالا

 بلغلا لاذ لمجعمنا اند وعلا ضناتنال(ىمملا] يي شلكت ةراوخ. ,بلدزا هه شلد

 اورسك ان ثيابا أن ااك اريقس نوكيدرملا بلقنمهنذبعأ هتنيط كاذادرتهنم
 اضايح اوعنطساواولاتحا مهتكمل ثيسلا مويثلمسل ! اود اطصن لولو عدو ةليملاب دهعل !
 كادلا منوقو بف ناتيملا مهتأت بسلا مويفأ اذانايهتمنانترلسا لسخ دياباوبأ اسهلاولعجو
 مهروس للام اهوداط#ا تيسل اج رخا ذا ذل ابشن هاو ىلع توعشي و ضابملا
 هيلكس هعيببح تال ىلع هيلع هللا دهاعام ضعت نم ةمالا هنا هيلا لكم هرمقحو مهلذأ هببسو
 ةقيفلس ىف نكل ةيفخم سانل ا ماوع نعله هذه تناكولو ةظتاسرابتعالا نم هنروضتيشو

 مس انلا ةفاكل الس سم ملسو هيلع هللا ىللوسرلا نوكتتار بلغلاو ةروصلا مسمن
 ىدوبكراوخ هرليتخازارشل دى دوبرنهرك قو(كمْاحالأ ةمأ نيب و ةوعدلاٌةمأ نيب قرذيإ

 نمءهبلقل ةفرعمو لمصوةب رورتهراهلا كانا 7

 نم غرين أ ل ذاملا لعن مكسحامتأ هئلدنع مكمرك أ نا ىلاصتهقلا لاقو مكت اينو مكيولف
 دبشوخ باص كاسنآ قى م توكلمملاملطريس ل ءردغتبل ةرم-لا ليصحت ىف تسوق روسلا

 وسب الئفم مهعمةماسفلا موية نما لخ دي سو ديسولاب
 1 تبسله أ دويره اطخسم لي ىوتشم ىراكنالا
 ةلذلا تبكملا نعم نان ارهاط تيكن الفلا ىري تح تدسلا لهأ ىف ار ماطمسملا اكن

 |روتسملا ن مارا دءاومهفيراوريو سانلا مجرب عبلة درف هما مهضم ىأ هجولا ىلع باكتالاو
 هيونزا هنشك م ركد نارازهدسرسور زاؤو ىونثم ةريس:باصصأ اوروكيل ىلاعت ترد ف
 نماو راس فولأ ثم الوهربغ الن اورمسلا قب رط م نكمل (ىنعملا) جيرو لون نتكسش
 ناسنالا ةرو سف تاكولو هئلايذابعلاو راجح مهضعبو اريزنخ مهشعب دهعلا ضقنو ةءولارسسك

 هس



 دفنا
 ءابورندعامودإلل ةمادنلا مسوعطنتالو نومدنبف ةمايقلا موي توسمملا مسهروصنوريسو
 الاذسنا ل ةيناث ةرمبلعتلا ناينا ناسي ى اذه يشدني رفم زابت هنغي ركم رخ نارب
 دماس سنا ىوندم دسالا ىلا هعجريو ليم اور كسملاب هرغب ىسدسالا نمر اقل اراسجلا
 أ ايونبلعالادعب (ىنصملا) يب رذأاىرارتنوجزارخ تما هر خشب هوردوز
 رك اراكمو رادغ كلمن متعب ردح نيدص ثم نم 4لاق راما را فرامل ماده
 ميلاب (ىنعملا) يأ ره ىدرباه دزا شبيب ك هارت نم مدركه جا درغاوجانإو ىونمم علال
 ةيطاروشل ىترضحاو يتبهذأ تح ىنمه دب ا رررض ىاو كلهتعفئثىأ نأ ناخابو
 أوتنيكب وم 9 ى وشم ءادنلل ادرغتاوحر .رخآ[ىف ىعيتلا فللالاو عيسسلا ةمايدارأ أوةيظعلا
 بحول انوكيام بلعتابو (ىءملا) يدرتم ىاوترهوجُثيخريغ ه ديل
 ىونثم ال ىنرشت ىتح لرش أ ملىنال فلا نلت اخر هوج ريغ ىنمماقتنالا لدصتو
 ضعب هناث بر معلاك (ىعملا) ب ىبحزاروا ىوزا هديسرات « ىتفىايدزكو كمدزكرمج»
 ىّتف ىفءايلا نا ىلعةمحز برغقعل !كلت ىلا ىغلا لاذ يمل سد ل هنا عم ىفلا جر غاابقأ
 :تساكوامزا شقجحز هديسرا: « تسام ناب دعركى ويدوحاي إو ىم ةدحولل ىتحز فو
 رلى م ناصفنالو ةمحزانمتل ليل نا لاسماو انسورلا ودع ناطيشكوأ (يعللا)
 عسبطلاب تاطيشلا ل, (ىنملا) يترشح زيدا كلالعزا ه تيمداناجمصخ عب
 لاس اورورسلاو ح رخلا ىف ىدأل ( كال نموهو ىدآلا جوراو دعىرطقلا هد نم
 عييطووخ « دلسكسنو اهيدآرهإ ,ىرنشم يرش ن اطيسثلا ىلا ىئدآلا نم لسوام
 ىدكلك رنأف باهذلانمجطمتال نطيل كلادو (ىنسعلا) يدلعىرادوخ تدر
 هناجاثم نيح بوس فارطأرو دي كلم ء؟ردها هقعل هنان حسبما هعبطو هتداعدتاهتعل مشي مو
 انها لل! كوقنمل اى مدآراهت دجو مهن لات ةسرغلا نكي هوبا طقامةاجانل !نيحهللات

 نال(ىنعملا) ذاب او دعر ملط ىر_تسه « ىبجوم برا تا
 ناودعلاو لظلا بنام ذاب لاكلاو ماسقل اب هللا ءزعل ءانبجومالب ىئاذملا هبخ نط ثلا
 ا سلا هلا ةرهوج ثيخ نمذل اللا هذه نالر ديال اهم عجري نأ دارأ اذاهال
 .ىأر فرخ لا هبناج ىلا ءاملا فرط نءةرسمولا دارأو قا لاعاونا ىمات ال برغعلا
 ىضتقم ىلع تكرضف اهب ثراسواهر هلى ع نبكر افرح آلا املا بناج هبه نأ امل عرضتر

 قو عدقضلاربخف ثلة دا ديرأ تل اقف باع جاو ىلعشت نأ نيديرتام عد .كااهلأ ف اهلبح,
 |. ص اخف كرث صر دفأ ال ىيساخو ىعبط ىغتغما ذه نكملو من تلاقاثور ءمالعم تعتصاهل
 ةيلحاو برغعلانااكءارغالا ليروبجي تاطبشلامرجال اهرمش نم لما نمأل«امل ع دغضلا
 | (ىمملا] ب ىهجردتا ارتدزا دئاردان« ىهكرخانارن ناوخ نامزرهو ى+ غدللا ىلع ناتروبجت



 ل يي تاكا اللا
 نب ريىأر عش نمنوكيداكر لا تببكر فاو كرخ بنا كلوعديتامز

 ىوقتلاةروسب ناطبشل !نالركيىؤكايمري ىتح لب كيهاريااطبشل اب نظن الف اماممراناكم
 ضوحايسنالفاك 9 ىوتشم لوي نأب ةعمدلاو ءايرلا ىف هيمرمل تاعاطنا ىف ناسنالا بغرب
 ةطساوبناطيشلا كل لوقي أب (ىنللا) هب نوكن رس تضوح دز ةئاردان هضويعو تسنأ
 ا لحما فاذهأ ةمادسلا هجو ىلع ةسوسولاو ركملا
 ارىدآ ف ىزشم كنباعردصقبالو سأر لا سوكنم الملا ضويسىالءانقلا ةسوسولا
 هسياعمدالرظننإلا (ىئسلا) #« رثوروشردعل نآدتكفاردلا « رظنو فو مسهاب
 ةطسا ل لاذ ىفابررظنو ىمل اىحرا نكتب[ ثمظم عممالسلا

 سلا اذميمجورخوربلاةر عمن مهلواذتا لاهتالاو عرضنت اونزملا ف ءامر ءركم
 ىوتئمالئاق بانل اهحو ىلءباعتللر اهلا لبق نما هوررمذ مدآ اندمس نم 4 قبس ل هناعم
 ةربلا ناطيشا ذك (ىنعللا) هي قحانمدآز ارواديسسردك ه قياس دنزك ىبىهاذك ىف

 مدكن ملي ل ههنأب روض بش نمثل قيس ماو بنذ ىف ن كيل هنا عمفع بطلاب ىذؤااو ثنأ
 ةهبيطل اىناويحو ةرعسلا ىنا طيش لك لاحاذلك .نكسأ لصب الحرس .لط مال بسلا هيلع

 ااسناكر ريمي ىهسالسجرنأىور كررت هشمف هيلاثن انك هبجلاثيبخ
 ىلخدا اول لامقأب ,نم هيتر اخو كيسي لبصالامويب رف ديل اداثعا

 لخد اللف عنا نكلذلتعا .لبغبالو ثلشقشي قودعتاغول انك ءطبإ
 تلاثذ ىروستن !كلوخ هدم فاخأ اهل تل مذ ةلوهسب ج يمن [بقَدَعلا باهذا

 تدفعا :ةلومس كف نم جرخا لد لرش الينا َدهاَشدلالذَآلارةكستالا اوهتانر هللا هللاو
 هرألتاقق هسنقالىو دءنبالاقو فيس دسو لسجر أ م فوج اهتلخدأو اهه-ةىلع

 تتفتلاو اهعارتجرخأ هنا ديةيحلاثسحأ الف بهذم اريثكى ةراضهللاثرا

 نيب ريض تن[ ريس اي تلاغقأ جرخان فوملا بهذا وا تلقت قوط تجرم الاعثوا
 نمثل ثم دقامونامبالاو دمعلا نأ اهل تدق كافوج ىف سلا عضا 1مل 5

 انتدح ورم ناببسناكمد1ابأناةةلاسلا ةوادعلا تيسنا تل اهتةنذأ ىنم وسي لو فورعلا
 يعبط ثيخ هارجا مزلف فورملا لهأ, تسلانأو هلع أ عي فورعملاعنسا اولاقو ةثلعا ن

 اترضنم تقف نابح نم سوم ناو تبهذو ىال مارق لرفح اوبحذال لأ امل تلا
 .وئث ىالمخا ا. لاقق هجولا ميصايناحورالجر تن أرف أرف قنا فطلب ف فطلا فيطلاب

 تنير دف ءارشخ ةةرو ىف ف عضون فوج ىف تانوه نإ لاقت ىلظو دع نمتلققربغتم
 رصم سلط تآ هب ور تفك ف ىواثم هلهاربغ عم دعي نا تالا لعن اليل لاقو !هتادقو ةبملا

 لجالل امث بلعنلا هعمساو اقام لاقاسلر املا (ىدلا): درة ىربشت مشجر دارت هوب
 لااا تتثهنتستتاس هاداسالاللا





 احر هوجلا لاقد لها ىنصعمب ةملكلا سفن نمءايلاوةلمسهملا نعسلا تب ىرغس ظفلو

 المج ودلج بلعب لوي هناك ءايملا ل قر اساذا لجرلا عنؤاضبأ ل ادي و بلص ا حافو
  ىرخ أ ةرمءالبما ىف ىنعق برتةايقلاهذهدعد ندكركسلاد لج نءةيالصدشا ةحاقولاب

 كمان (ىنعملا) يك رازْغ صان مربهر نمارتك راكشآم اج نوخردةةرطم

 ىو تابنلابهوامملاناكملا ىلا دشرمو ضاي لا ىف! ليل دان الث اك الهث دصقو انايعىسو ر

 | ىتح لح لا ىتبهذاو (ىعملا) كارزي وتو نن ىدروآز اب هارت ارزعىو رمديدبانط

 عمر ابا لكسشا ذه لومنو لب وسنلاو نفل تينا دعب باو هولي ار زع هجو هيف ثيأر

 روناج مرخاب تارخلنت نم هجرك ف ىونثمىفداطسبتأ ل جال” ىلءعيبسلا لح تيرا
 كلسماو حور وذل نكمل رام أريج ارام تنك لو(ىنملا) «مرخك ارنيامرادنابب
 ىوتثمءالبل ىف ىعقوتنأ ديرتنلنال ليلا عاوبأب بوشملا اذه كمالكى رتشافيكراحور

 ف هتيأريكذاّدلاذو (ىنعملا) ينام «ىثكرمي ىديد لذط «ناما ىل لو هزم ديد نم هم ولع

 اضل املاوكامزلا ف ناكل هفوخ :دابزّم لف ار ول هلنامأ الىذلا لوهل !نمةضورلا

 عوقوةرمج(علا] هوك زبدنكشاردا رد
 سوكتم لسيم ا نع ىسغن ثبمر ةماعلا باق الب عسب

 ازا مدفآردمباب دش هتسإل ونش. ةيشكلاو فواناو ةبيهلاو لوهلا ىنعمم بيلا ناتسأرلا

 ىلجر تطبر هتييهو هفوخ نم سنل لاذ ىف (ىنعملا يب 1

 ةرورمغل هابفلالا تبلغ باجالب وهىذلا باذعلا كاذتيا ِ و

 يزاشكرب م كلاوذ ىك ادخابمدركدهءل ىمتزولا
 اذه نم ىكحر عتفانملااذاي الئاف هات دهاع مولا

 )ل ىمةكلمملا هذه نموجاو برهلاو باهذلا لءر دا
 : د ىح( يعمل يينيعمىامدركر دن مدرك

 مده [دركمداشكق إو ىوتنم 0

 ٠ : .ن(ىنملا) ين مىاعار ىراز واعد نازو نم ىان
 « زر يشعدبسرمردناءر ووو ىوتثم لات الاوع رضتلابءاهبالاو»اكبلارءاعدلا لاذ
 ىلا لسول هت انهو همركم ىف ب ديقهتلا تطيرلولو (ىنملا) م رخرشةضي ريز ردع دبنرح

 كلولىا ءديةب رض تراها لاح نوكب فيك عسبسلا "ىلا ل سو ولو ىوغاارك ذلا عبسلا



 لفل
 هن برقلا سئب ىاركمزا نمىوس« نيرهربشتثداتسرفم زابإو ىع ملاعلاا ذه نع باغو

 سئ تنا نماياركمجورل عشت ن الجال ىن اه ثلسرا بوضغلا عيبسلا كاذ دعت. (ىئعللا)

 تآرفلا ىا(نمرلارك ذنع) ىضرعب (شعي نمو)فرعنزلا ةروسف ىلاصن هللا لأت نير فلا

 قا( مهنودصبل) بطابشلا ىأ(مهلاد) هقرافبال (نيرتهةوهتاناطبش) ببسن (ضيشن)
 نم نعمة باهر عملج | ىف (نو دهم مجنا نوبصو ) ىدهلا قب رط ىا(ليبسلا نه) نيش اهلا

 نيترشملا دعب لنمو ىنم تيل) هيبفنتل (4)1(لاقز ةمابغلا مويمني رغب ىناعلا(انءاجاذا ىتح)

 نيل السج ىسهتنا ثنا (نيرهثلا سيف

 نمناكناو ةلفواحاو ةوعتلابعفدي ن إلا نيط ايش نم تاكا وسل نيرفنانهوسلا هنيرق موش
 كمزالبركضاديرمالا لوأ فك يلعر ده ملاذا هنأ رك ذامم وفد ال ىتنالانيطابسما
 اذهاوةسرفلا مغ االوهذ نم ىأراذاتثلعم لقوصو ذوعتب لم ةلفواوذوعتلا هيفرثؤب الو

 قصر (ينعملا) مي ديرابز اديرام هدويهكو دمصلا هلا كلاب تاذ حو ىمائالوموانديسلا#

 ىلاغتهلا ماو عميطيالىذرنم ثيبخ يب 2
 » ملسزا دئاتس اج ديرام و ىونشم .اعملا فمي. غريو ىلاعت هللا ةيصعمىل املاعلا قوسي 2

 ايبسنوكستو ملل! نم حورلاذ

 عدلا ملا دارأذ ةعتلارانلا نابي هال س هذي وذخأي
 ةهيقلا ةيها ان يبقلا قب دصل ا نم نسحب تناك انهلوديؤلاباالعلا ةمملاراثلابو

 دسلا نكلوالايق روشه كَسبلو ةسبناوب
 ضعب موو ) ةومب نآقرشلا ةروس ىف انل ىف اعتهنل انك اذ هلو مهل متادملا باذعلا ىلا

 /ىلع) فلع نب ىالءاسضر مجرمت نيتداجشلاب فطن تاك طيعمىبا نب ةبتع كلرمشملا (ملاظلا
 اب رط (الببسإدمح(لورلا عمتنخت اىتبلا ذتال(اب لوشن .ايقلا ىف اريستوامدن (هيدي

 (انالفذنغا ل ىئنيل) كله ءانعمو ىتمب و ىا .الا اب نع صوع هغلا (انلب ران ) ىدهلا ىلا

 لابن اجالا نع فدرنأب (ىفءاجذادعب ) نآرقلا ىا( رك ذلا نعىلضا دمت اليلخ) اس اىا
 | ىنهتاءالبلا دنع هنمأرهتي وهكرتب نأب(الوذخ) مرذاكلا (فاسنالل ناطيشل اناكو) ىل اه هللا

 بلقلا (يندملا وا وحر :زاناغلدددردىوخ وراىركو تفكر لوةفنيرغزا ابى منيلالس

 بسح ىلم هبح أصم ةعببط نم لوغتالو لوذ الومالك الب ب حاصم او نيرملا نم بضخ قريسي
 يبت آددزدو اردياسونربدنكفاراهكترجإو ىم ءولا سيلجو مك ايادر وو ةقراسةعيبالا

 كاذ كنراقيو ةلرشاعي ىاالط يلع ىررب ميقا ني دانا ال( ىنلا) ميار هياموتزا اهنام

 لامس أر يا هياملاكلنم قرسي هن. دف لسا الوساس الب ىنعي لاغتسأر البى اهءامىبىذلا

 اعببو ةرثؤمة بسلا ىوق ىلع ةثبلا قالخخالاب ةنسمحلا كقالحخ الا 1

 هناعايرشو



 مع
 هكسصن ادد زاروا ديراب هتسم تشكي أه دارك رتلغم ف ىرتشم اسلم ةداعسلا نم
 هلميغلا قي دصلا نا معاايوذ .ثسم انابعلر ا-كامعتا ضرفولو (ىغملا) تاه
 كلممو كبسورو كبلت نيع ىمعب جملا قيدصلا ١ ذك نابعتلا نيم ىت د هلا نااكف دمر
 دهن توم اط فكرا ثوانعط ه دهجنإ تاع ديدو ىوتشم لاف راشا ا ذملو

 اهل ةفاطل الء ايم نوكسنف نيعل اًةطخ نم
 قنكباوج» ءوسلا سيلجو الاب !!ذ هايف ةبب ةايملا نمل ءاطغناو كح ورولبلق ثوم ايدسو ك3 نوم أطل اديو فكىف اهعضب

 تفك لو ىوتثم ةمهتلاهفن نع عديل رامعلل بلهثلا باو فاس ىلاذله هي اررخ اور
 «نمبلعتلا ععسال(ىنملا) هه تين درخ مهر تاليبفق ملول و تسين درداران ف أس هدر
 او لسغلا نم* ىربو فاس اننط اب نحر اما الثا :ىفاصلاو صلاه ءاكه سفري و 2 مو تاليبختر املا لع رعج كلالسملا فر امملا عوةوجالبلعتلا اف ةهظعو يرق لب ترس ةيمهولا تاليه !نكلرركم انبفاص سيل يغتالبابيحت 4لاق لامر آملعا
 ىو ةريثكلاعفاثملا نملعنر كلقع ىلع دو كامهو نكلو ةرر دكه يف
 لمالك دو( عملا بلغ هتمراد ىنغ هنن د هلده داس ىا تساوت مهو همهنياوج
 كيلعثلسم الثا الار لاوحالا نع الفاغر اجلا ماشا لاو مهولا لبيس فعول هنلق ىذا

 وهر متم ىأ (مثا ناظلا ضعب نا نظل نمارمثك. .فئجااودمآ يذلا هيأ اب نارفعا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىلا
 | وف ىف هيفا الذ مهم نأ غاب هف الخيري كم مهو نب لعاب وسلا نظكريشك
 رئاسو اءلوالاو ادنالا ىلع نسح ماسقأ ةمصب رأ ىلع نظلاو نيلالسج ىهتنا مهمرهظب ا

 وهو مارح ناعالا نم نظلا نسح درو هنال قلما عسبمج و نيتموثلا
 هترادصشر : نم ىلعتيوبي ارو ءالا ىف حابموىر فلا ةهج د | تس الازيح ىف ب و دقمو
 ةفزامد سقت بلعتلا لات ىو أ حالملا ىلءنمؤللا لمح" لعلا تلأت مهةح ىو ثا ءافسلا تاوخابعوسلا نظف ةطصال نمضتمءافصلا نارخ ا ءاذج نال افج مج قايره اظل بس اكو لو* اهنجأ |ناوجا نمان او“ اًدصلا نارخ ال نسملا نظل! بهذ اراسحابو (ىنملا) يانج ناشيازارهاظ ديادج رك« افصناوخ ابر وكيت بط ىونشم نقلا رس مزحلادرو هالثل
 عب نم مهضعت .فولا مكرهظب ل عبقلا مسهرلاو دسافلا ايفا 5 اذه (يملل) ديرب مهزاارراينارازهدس م ديدبش نوح ديمهدولارخنبا لف ىو أ نكقلا هوس مزخلا لوفي نالتاسعلا تأش نمل سفن لورامملا ىلع هتليح ىردل اصلا ناوحخأا

 هصاخ)



 هنا
 ترو سوس و

 وهل ساجد يمكن . متخوف وس كانو ىلع (ىنعلا .نآدودشدب ىديددكنآ ه مست شزمدوبن الردي نم هساخ
 ناىلعا مسلما ةناكربا وجو كيرلا دوجومةشو لاق تاركا كلاذمارج وارسلا
 ءار ردق شاكسآدبىدبر واو ىوشم دوجولا ىفعانهدوب مفخخة رولا ءابلا مضيدب
 ميخب ىشلاكلا كلاذيادوجوم دسالا ناكناو (ىنسملا) مباطخزا تارا دشامرفوذغ
 0 سال اغلا ىنعمب ةيسراغل ا فاكملا
 ةياكمل ىدبؤءابلاناىلعأطلشا اذ نعوشملا بابحالا ىلعفءاقدصالا نءأظمارهظولو
 تا(وىنعلا) م« ناكذب دش اينمكدبا ل ثع هتاف اورو دركركقذ ثمل ىوتشم ىشاملا
 ةمح مو ةقفش بح اه ىنعب ناقل ا بق نوكيال تأب مزال فعلا ناكمالاو روكا قفشم لعف
 ناكن ا*اذإ-او روملا ىئارذ هتف ادصو هتب# برص تأ ل جال ءاغجو اروج يدل لمنتا
 8 نا موت ةياردو لمع بحاص

 ىو ىتوفجهقي دسا لوفي ىو لفع 4نكيراداو هول نيظب الر لات يركيالف ةوادعلا
 مهولا لاع (ىتسعللا) يم مظعىَد_بىكيارو نهرشه ه مير عمطو لابخو مهررلاعإ»
 فوملاو لايمللاو مهولاب ول أ ابندل !لاعومتو مع دييستإ !لفوفناو عملا اولابجلاو

 لس شغل ىاوتمنو ”ىوتثم نبل امن هنا ىلا لوصولا ند ةمساملاءاجرلاو

 نفعلاو لقت ذه لام ف شفنا سارا الشوف (ىنعلا يجرم

 ارش هش راس لبجلاكن لك ماكس ألا ىف
 طياراذم ىنملانوكيف هيه نعل

 سيو قنا غسارلا لب اكرللا اىفوتاذهفاليلخ لشم.ث

 انامز4 تناكبك اوكلاىأ شوةنلا هدم هتونو هنأ مل مههللال ياخ لوغب نأكر رض دل

 مهو ملاهردناهكسنوج هدار يهاربا ىفراذه تفك فه ىوشم نيلفآلا بحيأاللاةىتحابابح
 هلا لات مهول ملاع ى عنو هنا ال ىبراذهج أش ا ميظءىأ دارا ايم ارا لاق (ىنملا) هداتنوا

 [توكلم "هاربا ىرن) هيوقر هس لالشاءاسنررأاك (كلذكو) ماعنالاةرو-قلفلاعت
 اوكا ذك هيوم (ننتولا سيوكتلو) اننا دحو ىل# ه«لدة-أ (ضرالاو تاوهلا)
 اوهر بت (ابكسسرىأرلبقلا هبل )زل (نجامافإلاتلا :فاطءر رضارتو ا اهدسو

 !بح الزات) باغ( لفأ اءلذ) مكمسز ل ىرا ذه) يماحشاوطكر مدوغل(لاث) ةرهزرلا
 نبذ تداوحلا أش نم امهنالل امن الاورمغنلا «ءلءزومع ال برل نالابايرأ مهذخعأ نأ
 ىتبثي (قرف دهب نشل لاةرذأ امان ىراذه) مها(لاف)اعل ال (اقزأ, ارمسقلاىأراملف) كلذ
 كلذ مهف عصخنرلذ لالش ىلع مسنأب موقت ضب رعت (نيلاشلا مولا نم نيوك ال) ىدملا ىلع

 وح تناك اذا ذمااسو
 :بقلارلاع وفلايلا شن

 سماع ىو 84



 بك اوكسلا نم( ربك أ اذه فرز هربخ
 هللا (نوكرشتامم“ىريفا موقاءلاق) اوعجريإ ةلطا مولعتي وثو(تلفأ املف) رمسملاو
 (سمجو تمجووىفا)ل اة دعتام هلا اولاعف ث دهم ىلا ة> أتحمل ةث حما ارجالاو ماسالا نم

 ةبادين!لصاملاو نلالح ماا عأضرالا ئاوعنلازلخ را ىذا نايس تدم

 ةيانعلا باصعرطمأ .أ هتبناحوررون ىلع بلغو هني رشب ةملط هبلع لك املف مهربغ .ةياهعاالا

 ذا هتيناورءام- نماعلاط بكوكملا ةروس ىف دشرلارونىأر ةلختارذبت
 ىلا باقل حانةناةبسانل ةريكوكسلا ةروصل وكده اهئامل دنع 1

 ارورسلادها2:بكوكتااردقب توكلملا

 تمربك اوه ىذلارمقلا ىأراملف نيلفآلابحأ ال هرسلاتلسفأ لف بك اوكلاال
 ىهو سدا ىأرااو هثعضرعأ ةوذأ ىأرو ىراذه لاذ مهولا هيلع لغو بكركلا
 تاوهسلار طف ىذلل ىهجو توجو لات ةيلكل اب مهولا بهذ تلفأ املف بر اذه لاقريكأ
 ىومانالوموان ديس لاقا ذهلو هّسْن مم نع هقرف لابو مهولا ملامتابثلا ؟ذهعموضرالاو

 رك ذفو(ىنعلا) «تنسليرأتر ,هوكدكى كن« تغكل ب وأنت نيسنح ارب 00
 يراذه مهارات دبسل وقى عي ليوأ:ااز دوسي تبت ىلا كلاذالب رأتلاةادكبكركلا
 ناد :هف 1و دس محل ايتو مهوملاعإلا ىوتتيلاعلا الاخ لاقو ةراهم4, اليوأتلا ف نادارأ
 هلم نم هعلت ل بجا لك نيعلا طبارل لاو مهول أع (ىندملا) بدنك شب وخ اب زاردك
 | ىيراذهك انو ىوتشم ةلاملا هذه هين ووك اركيلابرغنا تابثلا ىف هتياسن عمىنمي
 ىيراذع م هاربا ديسلوقق أ ى تح (ىقلاه ول اَدَسباررخو طب رخو والاد

 !ذارامحلاو هبالانانةريدل اراهحو قبحالا ئيمعر لاو ظب رفلالاح

 ىلاعت هملايا دهبالا المنا ىلع ناردشب الفل ال مئاور فكل !ىل اعقو لايك
 لرقعلا(ىنعملا) لاب بادركو مهورابحر ذو لابج نوى امام هتثكق رخو ىوتع
 تهاراوهوك ظىوشم لابطلاباذإ دركو مهول راجي ف او ةرغتايسارلا لاب ساكى هيما

 نافوطلا اذه نملايسلا (ىنعلا) محول قسد هكز ج قماو 26 حوضف نار
 ناماأ الهو ةةرفت مهولاو لابكلا ده نمر دقلا ةيلاقلوة عالي الالمو ةحاضف

 5 ةتنكسو هن اذان دشرلا -

 لك 0
 يللا لاذ نم(ىنعملا) ب نيدلها تلمودو داتفه
 الاب تاكو ,«اه هللا لس هقا لوسر نأ درو دق ةلمنيعبسو



 هيلعل افق هللالوسرا,اذوه اهاولاءةلحرلا مولع عاطذا هفضوفاوب:ط أو حال_هلابالجر
 هللاىل هللا لوسر هلل افق مهيلع لس خام املف ناطشلا !نم ةعغس هينيع نيد ىرأل ىف اما مالسأ ١

 معن لاةكلثم موقلا ىل سيل هنا انبلع ثعلط نسل كن دجله هللا دشن أ لسوهيلع
 ىدعب فلام هومتلنقول كتااماىئمأ ىفعلطبنر ليسو هيلع هللا ىلس ىلا لاق
 ىلع قرتغتس ةمالا هذلهناو ةظرفنيعبسو نيننم ا ىلع تقرتفا' ليث ارسا .اىئبنا ىتمأ نمنانثا
 ىباصسأو هبل ءانأاملاق ىه نمو هللا لوسراي ليف ةدحاو ةقزؤالا كله اهلك نيعبسو ثالث

 ىذلا .(ىنعلل) ) «لاله دوك ”ىثاردوربا كوم «لابخو مظوزا تسرداغبادرمإلىرتثم
111101 

 هلات هنوكم يناثلا دلملا لئاوأ ىف هنياكح تس ا؟ةرفعان ديسةنو اعل لاله ب جاسم اة 3

 شرم روهكسنآ »ظىوثم ان ائيشرلو لع ةةريظناو كيج ام سم الاله هيجاحةرهشن
 اةيعبوا دنس مر وتدل نركيالىذلا لاو (ىدملا] م دز شهار زكى ورباىومودتسدودن
 لايمتاو مهولا نمانالو ناضمر لالة والكعد المي رط عطغت ءاجوعل !بجاحلا : ةرعش

 نبل الهأو الالم هبجام ةرعش ىأر ىذلاَجَهل اجلال مل ئءلايملا لهأةلالشلا ل فيو
 لاب ,لنا نموضياال نيغيلا لسخ أنفاق كل البنج بجامملا ةرعشور هاند سلنم

 ولاا ام ىلا يب مهو ىاير درد هنشكه مذ هنفق و مهسو لوهاب
 ف ةمطقىأ امولاول براس ولا

 ا ل ل 0
 الفأ يش نم ىرمت راجنالا ٠ دهورص ءثامل سبلأ لادا 1

 يالالش(وىنلا) عنكوخري رسب ذا دمكسآو هنآ ت سك اره 0
 |نظلا كاذ_فنىلء هنوكيالىذلا كل ذا وملعب مع

 ةقبقملا ىف نوكست نم !هملعبالو ةيفخم" أنل نيب ةثح افلا ةأرملا سعب هتح ايف ب ور مدعلا



 (ماَجقبلا يم ىلع لص ازهناوعم اسر هبل ىعواملطي ىذما كاذاهملعب نكلو
 هس هريخدرأ دوت مهوارتنوح إل ىم مسفشلا لعفنعلفاغ نالاماو ةكحان
 0 رك هعضرلا

 ىأ 0 ا ةينانالا نم حن ألان نعي ًاراع سفنلا

 | صوصخ ىفانالامملاو ىسذن لصأو ةينانالاوربكملا نم سلخ لوقتو ىروضأ ىقأت بيس
 يبامو نم 9 عا هريغدأث را لم ر دقي فيكم هن داشرا ىلعر دب الىذفارزجاع ىسفن

 اذكسس بلم (ينعلا) «نامجلرس شوخدىوكن م موشان » ناجيميوكى مه
 لغد يح ابعاد ل لوركا يرا راسك يرن ورابادعأ باااق
 «داشراب ىفريديانسم ىأ اناهلوس ىفنوكيعيللا كاذو ةرك | هلاثأ نوك أو هتداراتعت

 ةمهدش نم هكر خإل كم ءانفلا ىفءانغلا ىلا ر باو ىدووةرك !فظنو ءاشافيك

 نم الب ناكن ملك (ينسعاا) م« تسرد تبي ازذو رجب هج تسود وت ,ادوخ ام
 لك ىنعي وهىه تاينانالا عج هل ىف ىنلنرانأك حسو رم ائب ربو سفن ةبورالب ىأ

 الصاوءانقلا نمايرطداعملا لمع بح اسراسو ون
 قيد ناكر هفرصتو همكح ىف تادوُطيوملا كوكس [رفلابرثوهو . كسي !دوجولا ىلإ
 ءاوهر هشن ىفب و !معداستبالو هسسفت ق داسي الود ا ئنعب قب دسرمغ هسمال ناك ان لما

 دش هكناز ءاسوبديايدش شن ىهنب6 ف ىم قملا بوبحتو ةل مما قب دصنوكب ها بح يف
 بتناك اذا ةآرملا ( ىنعملا )ب ثمن هلج ئكاح

 يم نوكن ىذا ىنعي سوما لج حت شومتنلا
 اعبي ىض اذهلر هللا دنع ارابتعاو ةُمسقواردقدت

 . ندا علا ع كزررستبكوب ادد هكط أ ادزا /ىنزغردىدهازإو ىم
 دئاز ىأدي م نم فهم ذب ردسأل'ايلاو ةمقملا ىازلارس كو ملا عشب ىرم معلا فد هارز
 ,ثرهزررس شر اطفا دوب إل ىم ىرررس هتيئكو د هعما مولهماب علم وعلا نم
 هببسو تب رعلا سأ أر قرو ىلع ةلمل لكدراطفا ناكو (ىنعملا) م« يلطمردلاميادوا لاس



 نقل
 ىأ دحاو بلطم ف نيتسس ةعبس ناكر ل ابجلاو ىرامصل ! نكسب و ندالا ىلا ىوأبالناكهنا
 لاج شدوسفمكبل « دوج. ءاشزاواديدبئاه سوى وتم ءاوسامعاضرعم هئابلاط
 تالاو :ريثكب ثامعدومللا ناطلس نمىزررسلادبجشلا ىأر دعب (ىنعملا) يدويءاشا
 تفزتاكر سرب ىوشم نمل السلا ناطل ها لا ج ناك دوصقم نكس اه عتفيرلف ةبي رغ
 ةيؤر رسبت مدع ىأر املف (ىعلا) م يزيسمداتئاباغ .تفك ه ريسشب وخزان
 ليج سأر لع بهذفارمض م ىأ اعيش سفن مناكو ةقاطالو ريسالب راس ههئلالاج
 وشم عقأو هلغسأ ىلا لسبملا اذه سأر نمىضنىرأو كلامج فرأ ب راابجا:ءلاقوا
 بالنا ءانأ (ىنلا) يكتم _ثكن ىرمغ ىف اورفرو «تمر ءركم نت لهم دءان تفك 9
 |تاقيمو نامزىنسعيت أن ةمركذملا تائةةهملاتو ماملالادجو ىلع ىسهلالا بانا نم
 دثكناورفوا» ىوننم كلنيمأ الانأ,تومتالر لاس أر نءثعقوداو برت لة: ؤرلا نأ
 ىرهتبححو هدادو نمميشلا كاذو (يىنسعلا) 94 3 ادوزا اردو-
 لادجلاةدهاشمىلالصب و اينما هذه موجب توملا بيس كح .إلا سأر نمهسفن
 درب ناج نآس كنزا درغنوجا» يوشم ءاملا ومع طسو ىف ميو هه سعأ ىيهلالا
 ورم عبشىذلالجرلا الفول !(ينعملا) يدرك وهدوخرب كلم قارزا
 ئدلات كسا ىرهوملا لا هلضكى ععالاثوللا قارف نم تنولا لاذ سكتلا لاذ نم
 ةايملا4ثي ور ؤيشلا نا اذه قضرقاكوه سبأ نيكتلاو.-أر لم هنبلفا كت كنا
 خيشلاةقاقتا دامو اسر وكما ذا كو احس آماملا طسو ىف خوال نوم ةينام سلا
 نمرفبو هنو ديرغيالءريص طقسبنأب ب وبلاو هبحاس قوشلا لي رمت اعلا مالسالا
 ىرموج ارواتا ىونثم توملاذذلي وقلخلا ضغبب وقلما قيسيارارفهربغ

 لجالانوم#ل :اذلاة ايلا هذه نال( ىنعملا ) هت دوبهتشكةنوك زاب :يراكه دوغ
 كف !كعنمدنمراكلاراس ةبحلاو ىشعلا بيس هنال ةدهاشلا كاهعتم
 .!هدئم تراس نأب اسوكعم سمالا هدئع ىفأ ! لكم وملاوةراح اينما لهأ دنع
 قايح قوم ىفنا و ىدكو ادرك بيفزا ارتومإو ىوتثم لاقاذسهلواولح توملاو سم
 بيغلا نم تواللاؤلاو بلطلا لعف ىنعمبىدكدركىدمجشلا (ىنعلا) يىدزحت
 ىه ىقايح قوم ىف تالوغب و عيصن:ناكنلاعق هلل هفوشة دايز :نموةدا هكلاو برغل املاء نمىأ
 ناك ان (ىنلا) يمد شردش اب دوعن ناج الالعإ ومد لب انكم هز نوحارتوم»
 رجتخو فيس ىم افلتؤموامغتممحورا «؟ الب ناكسف ةايأالشم تومل ارا دمججشلا
 ههجودقل امرك ى ءانديسك (ىنعلل) ب واتاجو دع نب رسنو سكر ن « واناحر ىلع نوج
 نير سنلاوسجرتلا ناكو توما نم هنرفن مدعلا: اصر ميشال ر تكلاو فيسلا ناكهنع هللا ىغروا



 !نمبهذاالثأت هحوراماولالا نب رطن ببغلا نم تود هانآ

 ىذلا تو مل او فرمان م يراعلا“ادئلا ةفرطلا نا ىلءر وأ اورسسلا«ارو نم بيهعتوصلا
 ءومزارىانادىاتفك 9 ىمماهلالا نإ رطب ملا ىلالساولارهملاورسلاءارو نموه

 شرمسلا!ملاعايلاق ةفرطلات وس دو عيشلا عمال (ىنعملا] وكيت مذخرارجمر ِ

 ناشيوب م سفن لذر مهكم[ث مدخ تفك لف ىم ىل لف ةءدهللا نم دلبلا ىف لمفأ ام ةرعشأ
 | نركست ىنل!ةمدخ ا ماهل الا هجو ىلع ىلاعنهلل لاق( ى#عملا] مي سد سابع نوح هكىزا

 سانلا نب هلردثالرارجب ا ذكل حروهو سد سابع لم اهمنط مت كتأب سغنثا لذ لحال
 /نوكتىنهي سانلا وجور ورم أو لكى عاطع هع: لوله و سد د سابعن ءوعس هتحاقو:دشلا
 نيكسمن ا روردبس «ناتسحيرزاينغأزا "اليم نب نلا نم لالا رجلاب هتمديزنا

 2 ادهلاوسلاق ب رطب ابهذ“ ايئغالا مال هدم (ىنمملا) يتاسر

 كا مولعه. قدسنو هلذءا يأ نبك !يياءارععلا ىلا وأ“ اينغالا نمأ

 نامزيرم مكى شم دخ هذه( ىنءاآ) ما ةتاج اة ها اعم- تفك ه ءاكدتح ليان
 سب إل ىع كلاليلان ءحورلا ظفاسا.ةءاطواعم“ لاق ىسوأ الارمالا لعاب يشل تتوو

 ملام قلساعم ماكش(ىسملا) مي ىرولا برو دسهاز تاي هدبو ىرجأمو باوجس ولا
 ىم ىرجاموربثكب اوو ريشكل اؤسدابعلا قزارو ىرولا بر نيودهازل' نيد عقوو بلغت

 ىلاعت لاق (يعلار مدشروكذ مء.هتآت الا ةءرد مد كروربنامتآو نيمزمك

 ًراؤنالاة وام امسالاو ضرالا تراسنأم.ةرفاضالا حررلا بخيت ناكر ةينامورلاهراونأ
 هتوكث يلهو ىو ءايلوالاةرك ذنوتالامم وةروطسا-عاج ةيهلالات املكلا كاتواهم
 حا رصف ت الاقما كلن نكمل (ىعلا) هير رارممأ ىسخ : ره دشوتنان ءارراتفكت مدرك |
 هئاباوأ عملاعت هللا ةلماعمن الا وهن ببالواسف ةءقاولارارسالا مهغبالو برشيالئن د لك
 اتامز مهتلأ ىلع اسمبنونأب ال هللاءائمأ «املوالاو ةيفلشارارسالا لبق نم باقل ماع ىف
 اذهلو مهيدو مهد امدعا ىف ناسةن مهل لصف ءايلوالاب نا !توثيسف بناجالا اهعم بالثلا

 لايفئزو ىزغرهش كاباسزلا لاسنيدئجزا ده يشن دمك ا قوأ اهلم: نم غارفلا ناك



 م ةوربارقفرب ليزر د ديك عج هخ ندرك هنرفنو ىبغتراشاءندينادرك
 باتفك دشزابءا اب انه تسكيبلزع ناب ارهكره«

 ةدايلىزررسلا دم حشلا«ىجين اس فاذه 2

 عبس ديوتي رادقلأ اذهدعي

 | يدوم تطل لا كلم ىسركت ناكل
 ذح أ ىلا هللا سمأب ىنعب ليس را دمانلس بيلا ىلا وسلا راشالا بس 0
 هقرغب ناك ها نقلا و ماعطا | نم ليئزلاىلعم فحا يي لكو سانلا لأسباب اياب رادوالبسنز

 تاك قار مهمدام موقل اديسكوفف ىلع مي أملا ةبتمءادهو ب
 د درو أ نوعضملا اذه ىلعو مو دفع ىلا ىل هنكسلا روصلا ف

 ارهظءامورناكرارا صو اراركى دب« كيبل با اوج براي وق دن قالو ىلاعت هللا هلك
 .ةرانةيتاسورةكس المو عطقنتالذب ونعم بتك ىلاعتهتلا بنام نم ناكمتزعل
 هيلع درت ىلاصق هه لبق نموهف هشيرد ءام لك ىفدللا لعلا نع ةسح 4 ىتلاكناكو لمغتتال
 يملا كاد ف ىلاعقهتلادا م معبف ةباب الا تادراولا
 أرمقلاء وذو سمشلا ةلهش ءامسل بنش كلا ذل أب ناك اذاالثم
 تناك اذا بلفلا تيب وكل اما ذاك ةئطقيي شوب الو هريغو ثال ارم ا بودكمورطالاءامو
 ىم هاهو لبقو بلغلا لسد لزنو كانهفوقتألتك :نمدروام لكىاعت هاب ئاسإ-ةوتظم

 جيدلإ 0 درزا تدك يزرع ه رذبنامرذدادروآر هش ود»
 ترونُ 1بناجهمج نايل سالو كر

 اوبهذةع انج حرفلا نمو (ىنعلا)
 هسفن ورد لص الكل الت سم ةرارهلا هاهم نب 4

 م دنتسارا ازآوارجباراهرمم و دتتساخريناهمو تابعا جو ىم ةممسلاو«انرلا نمو
 جيشلا لجال مهروسق اون زو اورضحو راكلاو ,تايعالا ثماتتدلبلا ىلا عيشلا قاف( ندا
 لجال يح لو ىمفنراومل الجال: دلبللئس انا مما لاقاذه مهعينس جيشلا ىأراملف( ىلا © مد ىادكو فرار زج «مدمانيفاقدوخيزا نعمتك زف ىمرملالاءافسبا وم نكفلا
 « نم ليقول مزعرد مسن 9 ىم لا .امصلار قوذلا
 ظعولا لجالتآملو ليفلاو لاهل مرعب تيت م دركر دبر
 جال يبترلا ىدسو اياب باوبالار و دلجالتيتأ لبر شل ل 1١ فشكلالو ةصصالاو



 0 (ىنملا) جي ادكممثاب ا دك مابا دكمكو ادحخزا تسأ | سما دك نام, هرفهدشباإل م لاوئسلا
 تول او الئانةدايلا« نه ىف نوك 1ن أد ىلامتهّللا نم سعأ ىتا هنال ىلا مهلا مال عسب طم
 (ىتسملا) يك مريست نايادكس خب رمز م مروانردان ظفل فا دكر دو ىوتثمار افعل
 ريغراةولاو ضرعل اب للاؤسلا لمفأ الىأ بيمعردان ظذاب لالا ىف النأب لالا ةيفيكو
 منع ج رخأ الو يفادالا بولسا ىلع ل اوسلا لمفاىأ ىنادالا قب رط ىلعالا ىلاؤس ليحأ الفا
 نوك نأ ىثح (نملا) هي ماو صاغنزا م :تاوطقسان همامت نم تل ذم ةفر غم وشان إل ىع

 ائمشتمامالكىأ اطةسام الكم اوعلاو ص اوما نم عه-أ ىتحو لاكلاو ماقل ب اغب رغةلذلل ىف
 «عمط نم لذدومرك عمطو ا «عسن اروا نمو تسناج تما وط ىمىلةرمكل اوم م

 ىلامت هللاو حو رلاد 11 عيبذباكباغلاو جس ورلاب عيان هلاناو حرورلا زخم هللا سما (ىنعملا)
 هيونتا له لو عمط نم لذم السلا هيلع ةوفلوممل نم لذر رقم اذهو لاؤملاو عمطلابىفرعأ
 هيمأ هللانا انو حورلا دسجلا عشب اكهنوعبتب وح ورلا ةلزغم قاسا مأ نولزنيق اشعل نا ىلع
 قرب : اطل مز ده طوخ عمط نوح إف ىمةةود فولأ نم ىلو أ «دئع تناك هللا,

 بارتلا بآل دعب لاؤسلاو عمطلا مسلط نيدلا ناطلسن ال (ىنمما) «نيزادعب تعانق
 ناَلهااذسهاي ةرخآلاوايندلا قعز أن

 ىله صرح او ةحودمبرب هلايلاب اهتم دع ١"

 بوغرلاو ةمومذم لمعلاو لولى دهزلاو ٠ انغلار جودة رعت الا روم | ف عمطلاو لهلاو لءلا
 ىوشملافاددهلو لاذنلا الا همشاع سببا طبال نو عملا ونرش! سمأ ةماطا قشاعلا د نه

 بلطي ىلاسمئهللاو ( ىنصملا م مكىريم تساي لاذ كرا مك تزعكت ساو تلالموا
 هللا نانو املا تفتلأر اهلى -اىأ ةزعلا لو موحأ فيك هلق شاعلاناوهشام سلاما
 ةرامالاو:زعلا نع ضرع انآل اانأ اهن ةرامالا لسعفأ ىتم للذ لاو ىلا لا ىنم بلح ىلاعت
 نائارددئس يع سيب ه نم ناجل مودك ن زا دعب ف ىونثم ةراغطلاو ةذملا بلطاو

 يعي قارح ف ىأ ىف ابتا قاسابم نو رشم سو ردا اودكللا اذهدعب (ىنعلل) ينم
 ىلع لا لاو لا ذا اتقن باتل او ح ورلابءمأ تعبت سدد سابعك لاوئ للاب ىفرممأ
 قيز تشك ىريجشإو ىوشمةذىلابأ القا سمأب ىلاو ناك رار سابع

 :زلاورو دي هحو رمت سدن
 مدنا .ىس دل هي د- ىف ىلاسعآ ةرأ
 كطئئثووارارسا شرعو ىءركذ ازرب
 هنا هنأ ولو شرعلاو ىسركملا نما

 نفديمهْي رهان ا ىوتنم لاؤسلا

 نمط ف سمات اوووف كيفان
 ارارسأ ةغيمم ار ابتعابو (ىنمملا يواراكلئث
 .راكو هت ئ لوقي وأيا اادوديواعلا له كك



 اهيجديمه ءاينالامدحاولك(نلا) عدتتكى تاشبا يدك افمزلخ م دز
 هّللااو طرفا ىرتشم نولومبب ونولأسي مسهمءايدنالاو نيل مازاك ىلملااوأنف كوب رمضإ
 اكن ااوطعاو هللاوشرقأ (ىندلا) دشنت ىهللااورمصتاهنوكزاب .« دننز ىهنلا اوضرقا
 مهل نولوفي ىأ اسركمسمللااو رصنا لوقىفةةدصااوةاك اب مالا مسهل نوررضي و ءارقذلل
 ىفاذك هّللادتءنمالارصنلاامو ىوف ىلع هللا نمةرصنلا سؤننا لاطاو هللا مكريصأ
 لاما نم ضورفملا ىوساماوقفنن نأب(هللا او ثرخأد ) لمزملا ةرو سف ىل هش هللا لاق ل اغنالا
 كافر هزابندرا ى عش نبار دبرد» ىمنلالجىوننا بلق بيط نه ('سحا شرت ليبسيف
 أزابللابقلطلا أب وري ٍلبصخحت لجالابابااب بهذي جشلا اذه (ىعملا] ب زايشىاررذد#
 ةيولا تاموتق هلال اهمقأب ح وتم [لجال ك[11! ىلع لاسطعاوع رشثلا ىأ
 كلرسسي تح نملابلالاوحأ ىلارظتار هاذا ةبن رم ل نطأتاب لوفي أك ةينابر تاضوبفو
 يفا دك لك 2 ىج قب دسوهو امني ديز هنلعر ىثاعودو اساف هتلمع دحاو برف هللا نمءاطعلا
 ةعفييشلا ناكىذلا لاؤسلاْ ل اذو(ىعملا) جولكرع زا هتدوجنا دري ربجهو ادرك دم ناك
 رش مف انما بلح نال هفرتلا ل خالالو ليج لال هلعشب الو هلل المحال لذي تاكد لس او لاب
 (ىنعملا مولغ رادو -رؤنزاراكتآ وكر ان يدركمرو ف كملنا هاو ىنألالىدنبلل
 | نالنا هه: هنأ شولعا أ. الو نم .اءأز طبال ل اولا هفلح لمجالس لمفولو
 ,كيلاؤلا الرمق ىذا قلملا لاذ
 مكمن "نك اذااذه د ازو امتماينرتتاراؤأ
 [درووا قرد ىونثم ةعةرواواع شارون مل«ناملا كاذ

 او دما اوزيم لك !يشلا نحس ىف الإ ىنملا) كي يقدس 09

 نانوكمدشو ىروفإ» ىم مايأةثالث هموصواموبنيعب رأ ولك اريقف ةءام لوخد نموربن
 ًايرهاظلا قل ناك رلويشلا(ىنمملا) مب درج ب تروصم دراكى 41 ٠ دروشمم

 دوحو نال ازيخ لك ًيءةح ىف لفتالاروبلك أب ىنعما ىف نكسلو
 ةملما !قوقور اه ةفيتح أ دشم :رهطتالامتسالاو ار زن لاحتسا هدوحولر سوم
 عر زيىنعلا فن كل اشيش لك أولودر وصلا ىفويشلاو ءاك ل حيور ءطب انامل احتساو
 دروخ هكىرارش توجو ىو احر ةفيغأا ىف4ءاذغلا نوكيىأات اهروادر روق ئاغش
 بول ىأررشلاكهدوجو لماكلا شل او( ىدملا «عمجر مش درو خز ديازئارون« معتز نفود
 ىا عملا جال روذل ادادزي ن عدلا هك !نمو انتو |ةهد عهشلا لاذ سلك أبمئأب راثلا
 بالطلا عبج لمع اشاوارؤنلا اذ غلك ااذايشلا اذكس احلا ةءابجلجال
 ت:ةكتنارندروخرو اوفوسسالوح تفك اريىروخ نان ىمهر ذب ممم واق تروثتو

 سماع ىرلم |



 فلق
 الجالىأ اوفرستالزبطخا لك لج اللاقىلاعنهلاو (ىنملا) جاوفنكا
 دنع (دصس» لكذ :) كتاروعرتسيام( مستني ,اوذخ مد[ىنباب) فارعالا ةرو ىف هللا لاق
 لاق تيل الس ىسهتنا(نيذرسملا بحال ةنااوفرسسن الو متْسام (اوبرسثاو اراكو )ف اوطلاو ءالصا !
 0 0 اوذسخ مداني نيدلامغ

 .ةانكلارادقما ا ةاطالاو وعلا
 هيلع وشب لماع ةيعرشلا دود, ازواحت نمنيمأو فارسالا نم خراف هفلح لماكلا خيشلا
 ءاذغلا انم مهعنولىأ اوفنكار رونلا لك [لجال ل هيرلاذهلو ةالصلاب مكماهطاوبذأ مالسلا

 ثيم هللاو ارو هتل ا هقسا بدسد نك ايناهسج هماعم ناكولو لءاكلا ْميشلاو ىناحورلا
 ,ةسومغ تسل ةلاحلا اغلا نيمراؤنالا "اذه نالراونالا اذغنم
 : البادا له ىء ترآ نآو*ايلوالاو“ ايدنالا ممبج ىف ةماعرب

 اكمدوكملوالا فئسلا» براد او لك آل ف تارو |؟كةماكس هترسس تسل ىذفلا لازنغلا

 التباىراكتآ و ىم علا لخربغ عم لسعلا لتلك رعب نوكست ىفاشلا فئسلاو
 برشاو لك الا بولغم قلما الاذو (ىدلل) مبلغ اشلون سارا خراف « ولكن ودب
 نوكيا 0 ا ع .«ىربعال بالا قلوه هنوتشمو
 تادويملا نم قوتعمو هيفولغلا نمنيم أو فارسالا نمغ راو برشلاو ركسسالا بولفم

 انةيويثلا هيف سيلراونالا*اذغلاو هب ىذغتب وار وب بات باريشلاو ماهطا ١ نم هلوانتامو اح
 دونر صرح ناب نانجتتأ « عملو صرح ىفدوينامرذو سالب ىم و دعلاولغ نءأو فارسا
 عمطلا ن مالو لكألا ىلع اصيرح هنوكنم سيل ىل ههنا مأبهل اوئس دمج يشلاو( (ىنعلا)«عببت
 اوك تاو هشلا ىف مهنالو صرحلا ةعب ا نوكنالامو راذك نالرك ذامبولغ.وهالو هذا
 ةئيدرلا قالخالا عبمج نع ىرع ةيهلالا قالسخ الاب قاذع نم لكو ةيهلالا قالخأالبةقلقتم

 لاقدلا ضرفولو (ىنمملا) يي هرفدوبن عم طاردوخ نءون ار سمايهكد يوكم رك 2ع
 ءايهكلا نوكنال نعي دئاز عم هرذعمطاا نوكيالثل_ةنىنطءا ساخن اي ساكت ءايهكلا

 أر دقال,سامنلا نوكسص عمو ذب ةياعرلا ماسقوةيانعلا نبع س اضل« ايعكلا لب كلن :عمسطا
 ام فوطعا سانا لاتاذا لماكلا عيشلالا ذك ملاهل ا لوبقمودف بح آس م ا

 نهانا لاس ىاهضك 2 ىونث .لاكلاا ىلا مهفرسل نوكيرم عمطلا لحال ن وكمال ود او
 ماعلا قاب عبس ولا ةمدللا» ءذهزبقو (ىعلا) يي قح عش شيب دو هدركمضرع « قبل

 نارحو



 ننلز
 2-20 2 22 ةل حج كك ب ُشٌ #22:

 2 ىو انجولعل امليتلا تتلي ل ميلا رو شح ىلىلاعن هللا امضرع ضرالا نئازخو

 ااا ةمملا ىلاءزيشلا لافت( ىنملا )جن مقسان نموترمغ وجت رو« مغشاع نماةلاخ انفك

 ج ورا ناو هتبحت نم ج ورخ ىاعلاربغ قو ثلا بلط نال نان
 غازام) «ببح و حيف ىلاعت ةوقىلا رظنتإلأ كن قاثما!ةلمف قودعملا ةس نم

 لالا كن زواجالو كدوسقللا هسيئرمنهءرسسنلاءامىأ (ىتطامو) ىنلا نم (رسسبلا
 توربجلالاعىلا هتلسواو ةينجل .اهتفد ا -ىتح نب لا مهن لاق مجنلاو ةروسف نيلال ىببتنا

 (ىمما) « رفسفوخزانمتمدخ مكر و « رظرد مزكردرك تن تدم ىعا
 تلعفناوىران ىلا ةينامثلا تان تينأ ناو لماكلا ثراولا لضافلا (مئلااضب أ لوقي و

 هكتاز ٠ نمىوح تمالس ماب ىمؤم» ىم راثلا فرخ مدابعلا ةمدخ

 باقعلاو باذعلا نمةماللار اغلا بلا انميشن نك ةناو(ىنءلا) ندب ظحدويودره

 ايتلافاذولونديلا ظحنماشيأةلاملاءذهنأل اعط نوكأ ال

 زك قداعإل ىع ميركللا ل هجول
 ىلاعتهللان شع نم وداع جت لك أولو (ىنيعلا) مت 5 دص هن تون

 ةاتثلا*انتلا تشب وهو تونه ىوا ب الوكيل كام عالادنمو مادقندب ةئاماتوتوءاذه

 | صوسصخم هين ر اياه يشب رمث ةيفوملمشملا»اكتلا ضد هنو ةلمهملاءارلادي دشنو ةب

 «نآدرا داكن دب نو ك3 َوشمَمكََت ا بحأ نمىوأل ىلء مهتلاراردب

 .ىفةبغرالو كراثنمانوخ

 اريج «نطف د
 أملا ائيشرا نال خيشلا كبي ى دما بوبللاةعوَوعلا ) يندب شناوخ مك ا

 | حو رلا ةفسب فصتءفيطارؤ عملا فو فينك ممجةر وصلا ى «الذد
 , لاذ ( ىتسعملا) يد زدءاكناو ن تؤم ليئرعج « دره ءاكناوا 3

 الاو ةدئافا!ىفم مملامشدزملا بلطي كلاذدعب وهلا وشعبا .اءتوكيىذملا

 | عمةنامالا عمتجت الكتف نئامنىأدزد ألا دو نمت ملي عج

 رو ىو ةب ؤرلارجغ بلطي ال قثاعلا نال باوثل !بل 1 عمعمنأل
 فاكلا عتفو ىلوالا فاكلا مغ دوبكو روك لاذ



 هفارط أن عمتج «نيفلح هيلا نبت [نونجلا*
 شمصت مر قشفز رب «الايثلاب ناوبحىوخزا تسد نك ف ىوتم ملاسنا كم نيثا
 هولمتاذلهو اني ظنلاكسل او مالا, ناويفا ةعيبط نمر[ شامل ااذه(ىنملا) »4 كارهزا
 هقشعب لص> ىزامح ا نشعل!بحاص» !ىنمي موهسم هدي ىأ همصتو هملسو قشعلا نم
 ىرارماو رافملا ف شوحولا هيلع فقو هناةبناسورلاو ةذاطالا نماهب ب سنك |ة بت سم ىلع
 ١ .لو ةيناوركلاثاغصلا نم هتيلكب ف اظن هال بل اوفو هاوفلأوءايرف الكهو كاجو
 الا مول ىو ىنعالتاتاسم راسو لاب هدوجو ألتماو يشناومملا قال خا نم
 قاشعف ةببرقلا ةييمتلاةلاطاءذهتناكا :قاشعلاا نكف ةمرهسم»العلاوءايلوالاو
 در هزل ىم هبلع ستة ةةرتملا ق اشم فيك زاحلا
 !! ريب عباس شوولاعاب!نوكي ركسا المعلا ةفارا (ىئيبسلا) يدبدضدشاب
 شوحولا نم هيلا لسفالرك ام ىراعلاو ةيئامسملا ذئاذالاو ةيناشثلا تاوهثلا نم
 لالملا سفن رقب لينارء خالو ن اسمن ةينافتلاعابسلا ءاوهأ نء4لسمكالو روش
 ينعم ةينانلا نوكسو ىلوالا لا لا تةبددلا نا ىلء لامحلا نسحأ ىف ح ورلاو لمعلا وكي و
 اركش» دقتاوك رتنعامىك ةيرين دلادل انلار تاو مشلا درزي رركشو شو ولا عابس
 لصاملا عيب نسما ن >1 نالت إن ارمأةيسنر دس زير ظغاودرخ قعر
 ةعيبطلاعأ كامن نوكي هسمن ظوظح- ًالركوورثنا ذا ينابحرلا هركسل فاعلا ناسن الانا
 لمسملا هتمردصو ىذملاو هعمو عيبتلا دش نسم [لاعفالا نم لعن الكت العام لا عايسلو
 نحأ ماسحأ ناونا_الاالا ناستسآلا الع قوقل له ناد الا هوازن سحلا
 كي شربت سور عم قشع « دددروخ دراينار داع ماسه ىوتثماهلفمتأ ءأ ناو مكسفنال
 ا'نالو اعلا مل لكسسأ ىمردغتال عابسلا بيسلا اذنه نمو (ىئسعملا) هدبو
 ىونثم هراء نوبحرتب سانل او ق ل1 ىلءررشالا ذه ىلعت جمل او نسل ادنع فو رغم
 511 1 او(ىنءلا) ع شددكب ددركر هز .تشوك» شددو مادرثملا ىف دوعن در وخرو 9
 ءالطلا مول ىوفل ىلع موكلي امس مول ةتبلا هم ناك ىئاعلا شوحولاو عاب_االثملا
 :ام-- ارابتعاباما كلها ءاك [نمو ض ماهم نم ةدوعسم

 انها هولغمو نشملا لوك سناك ندعلاريغو
 اهلك أي ريطلا لم ريطلا لك أ اكمالو المالك أنالزك ًاتىتمربطلا ةبح (ىنملا) يدرج اركرهار بسا منا دهاك هدروخزكرهارغ رم رمثنا دال ىونثم ةبح شعل اراقئمىن«#
 هوحجو ننلا لك أيس رفلا سالسأ دلك بال لك أبو ىيري قم سرا نتا ثدبو هونادهاكلاو



 ىنب رمل ىف نان نوكي نش اعلاوءاذغ 4 نوكتة رك قشعلاريطا ةبسنلاب ةرخآلاوابندلا سعي
 لمفا (ىنملا) يل عرددب[ث بوك دنب لعل قشاعىرشات نك دنبإل ىم قوشمللا
 هدنبط ىملمهلاب أ, بسك ةيدوبعلا نال هشام نوكت كلعاتادابعلاو تاماطلا,ةيدوبعلا

 نم قثعنا ,ط كام دبعلا( ىمملا] ي دبات دهاوخت ىداز ىنشا زدرادعمط ىداز
 ىوتثم قثدلا بلطي الدبالا ىلا اعلا امأو هوجريهتدءامو هبل او علاطلاودإلا
 اج اددبعلا (ىنملا) ب تسودراديد همه شاع تعلخ و تسوجرارداو تعا ئادهدنسإل
 ةدها 2 ءماو الع قعاعلا ةملخ نكس ءاطملا ىأراردالاو ةءلفنا همودسخنمبلأ ١
 (ىنملا)«ديدبا شرعت تييايردقشع ه دينشو تفكرد و ثعد فكن دوو ىم قوشملا
 ىاهرطت ف ىو يره اطربغءرعقور عوق دعلا نالعامسلا الو لاقت اوليقلا عيال ثعلا
 (ىحلا) هب درخ تسر دعت شبا ردتغعو درع ناوتناررعت

 ةهملاءاىملا مشب درخ ل كعلارصوهو ردبلا لاذ

 وهو ىمدةلا ثيد | ىنهمناس
 .اسوصخم باطلا !نهناكولو كالثالا تةلخالل كلالوا

 نئافلاةقماج ةنعيمحو لكلاح و رهحو رتتاكامل
 .دشإلل ىمنيلمكسلا!« اي .الاو نيل برااو* ايدنالا نم مومعلا ىلع
 .نأكلا .اذك (ىنعما) مياوقتاىلاباالدم[ى شع
 اولوفتالو «:ءاورذح او هوجان 0 ن .اوبعست اللاوئسلا لهذي
 ممل نكسع سقم و لل ءفيك لماك ميشال لدم
 لسا بلل الخ داذا !نانرأ,ةالاو ريسلا نع دعب و رلقولاو ضرع !نع ضرعاو
 اواعجر اهو دفأ ةيرفاولخداذا لولمانا ىوذل ىلع ْىش ىف ايالناك ى تح ىلاعت هنا
 (ينسملا) علي ردنتامارهركدياموشع م كيددنتم ارد شوج ندع إل ىوثمذيألا

 ىمدربغو مهدأ نبيها اراك لمرلاك لبا قع اورد ةااكهترارحيرصلا ىلغي
 قزم لشعلا (يللا) متاذكزاار زدخازرل شع و فاك ث دسار كاف دناكشي شع
 انافر لوفتلاوةلو م-ااودو فاذكسلا نم .ضرالا له شعل او ةعطق ةئام.ثلغأ اعطغب و
 ناك و لور دقلاكرلا شم ىلغي فرصن ع زيئ لك ىف دهلا ىرتةقسيفحلا ىف ترظناو



 عسل
 2 الوحي كر سرصلا ب رنا: ى امن هللا ةبحجوم ةةيشم ا ىف نكلو ىوه ةررصلا

 اثرفتما ةوفنم انهمو ااروثتمالمر لابلاكىهىتلا مسمن ادبأ لمحو ناش ءلا بولترحب رحم

 0 « تفج لابو ثءدويد بتال الا هنيمكهتايلهترومملا

 جالو اسو هيلعهق | سهلا لوسر دمت فيل (قشعلاجودزاونرات(ىعلا) تفك

 كالفالات قلخ ا لل الولىلا مندل يس اياعهتلا سلو لا انب ربط اخ 4قشملا'ةنراقم

 ىف اهتنالو(ىنعملا يي دركص مذ ا. ن|نارو سم سل ه درف دوبو نوح ثعئيتنم ل ىوتم
 ناك ايبنالا نيب نم الواب صصخ دمبا درق اكن" ”ايلوالاوءايسنالا نعز اما شعلا لاك

 ارثلاب قشعر هج ىدومنرك »ف ىوتثمل ءاكلا ع ردنا لك الارا 2 ديو تاتولخحلا عي م ةيئاغالع

 ظيظنلا شمل لحالئببحاب نكشرلراو (ىنعملا) جار كلالذا قلد ودرج دكا .
 الالفالا تقلخ ال كالولتعما لهو ادوجو كل الذالل ن أعلا (يظءانأ ىطع [ىتمادوجو م

 كاملا كلا دوجو توكي وسو هبلعمَلالسهقالو را باطلا ىدررن ف ابلاناز

 اه دمت بناوملا نم اهريغ ىلع ةيهلالاق اشعلا ةبنرمسفق ىهلالا نة ءلارهظم دوو لالا

 انأو(ىئعملا) ) «ىكىمهفاروتءولعات « ىسخ رح مشارفانادب نمل ىوتشم عفرارالأ
 ىداعلل ءزاللاة وش قشملاولم منت حنأنلا :ولا جاع القال لج تا ذل ذب

 ١ 5 0 00 ُ عك ضال فرحنا «خرح زدتاركذأ

 0 رونو ئشن لافت دهانذاتوب3وكسلاو رمغلاو نم هكارازاك

 مهانماءذهر ةضيبلا لثم كافلا الاذعفانم كمل مق أب اسي أ لوغب هناك رشلا | دهر شمو

 (ىءلا] «ىرف ري ناق2اعلذزات « ىرسليمدركراوخ نمار الاخ ىرنتم خرفل

 (الولذ ضرالا كل لعج ىذلاوه) كلما ةروسف ىلا عقهقنا لاق اليلذ هتيلكت بارتا!تلعج

 ,) مكآج الق وللا( هقزر نما اراكو) اهناوج (اك اسفر او مان اهف ىشلل لمس

 ةرطسمةب رشبلا ضرأ لمح ىسفنالا ىف نيدللا محل اقو نياالسج ىسيتناءاز بللرو هلا نع |

 |مكل هر خأ ىذلا هلل قزر نم اولكر ةيندءل ا ا هاون ىف او ماما

 3 ,كبل ارةروبق منو رافت هسيلاو ةيراثآلا فراسللا تان نم ب 7

 هللة زال ةفسس لذلاوا,خال ةعش مهترافحو مهلذ نماوبعو

 نبارتالانيطعأ (ىنملا) ) كودك ل

 ل يىوذلاءانياأ ارتثلا ىنعب اناظعي ريمضلا

 مورو ب بلل



 (هقلا
 ملاعلةراتو طسلاملاعلةراثلصب و ةيناحورلار اب ةعابفرتي وةدسيجلاقالخالا ف ستي

 (ينعلا) هي تايثردنانافشاع لاح سو « ثايسارلابج نياديوكر اب 3

 | ماكضسالاو تابثلا فق اشعلا لاس ف سو لاملا نال, كالومت تايساب را لابجلا هذ

 ىمناطيشلاو سفتلارورثن ءاوظف<نأ ثيح تادايعلاو تاعاطلا ىلع لابملا ن متين

 تاك ولو ىدلوام (ىنمملا) يه رثكي د زن دثاكروف ب ىاشقتنياو تنعم آ هجرك
 اذه نكل ريقو لاقوة روصو سءةروك ذا ليثقلااذهواغفحتمو ىنعم ناشعلا لاح ىأ '

 ف لوتسملا نال لمسفلاب ر ثور الاملا لاذ نوكين أل حال «تيتأ لاثملا

0 

 0 وشل تاهو

 بسانءانودئدلاوخ شكتسكىمانلدتآ رة اله هر ادي
 نوقوسي تح نط ىءاقلا بلقلا كلاذنوهدبىأ نو رغب اذك( ىنعلا)

 م « نآنمتي[ هن ةردرو ساردإلا ىو

 نيا /الروستلا ل« ديم ضوك)
 اركتننأ كانا نهذلا ىفهتا

 بهذ لاو الدال 0 ا ”ينسلا) 5

 نايا 3

 نقع ا ىواثم هلم :ءطقوةرمسكى أ

 انبأ لكلا لقع لمت ةكعتم اعنا ىداواب (ىنعلا) + ير ووسك ار ىلك

 ىف ىنفلا نمالاؤ رهبلط بلقلاىنغ 0 اريققمو سأرلاهئاد
 مدسلايقم لكلا لقم لعجي سوكممرلك هليابتحالا شرورة اة د فو رهاذلا



 نع ىع
 2 ىو رقت اطماو بنغالاو

 كاىأرامي اربءالا(ىنعلا) م مان هن
 نال يريم“ "يله عضنالو ىنمن الن 2 0 0 نواب 4لاق

 .اسارسكم( هج) مب رابراج قارا يزوربك هراكه حوثي و رعجو
 امي ىنكتاناويخا فاكس فب لغكى رشف نزوىلع (ىرغس) بحهتلا ينممعيفماهفتما
 ولاا ذهامو يتلا هجولااذهام (ىنعلا) ناوبملا لغك لثمن انهلا ىف ىذلا هحولا نع
 اهياتكو رشم تارم برأ دسار يؤ ”كلناب عسا :ةلاراكسلااذلهاموأ ظيلغلا
 ديةتيىا ثلا »وكم نم ميسان ( ينمملا) )ع وتدتام دك مديدنن مووت نيرا عش
 0 ا ا ا :ءال كيلاتفتلو ول
 بجو للادسملاوم جرامالاز لاو«مادئالا او خةنال جرب .رامارا ضو:
 ناب ادكبآو تمرح لل ىم كراقوو ضرع
 ةثكتلعذ أ لاؤسلاهجوءام ةمرح تيهذأ
 أ

 0 . سموا هيلا كم هتمهتأ قالا
 انج شوعوف دماغ دل سد سابع ( ناز

 مت 0 0 2
 | صوص ذهىفانأريمأ ا. لاق تاملكأا هذه هنمجشلا عمسا 0 ك1

 /تنأرعمااب امم تكسا لب ىف نهطنالو ىنءلاملا ذه .ناطالوهموكتو ىلاهئهلا يمأر ومأ
 كلنا عيت بوصتلاونايلغا نورا دق اذه لءمتالىلمىف ةدقوملا ىراتمكلربدخال
 ىلع مادقالا نمرادةلا اذهدال* 'ىلرز هتالورا دقملا اذ منبت اعتال تيتو ىراكرس لعنال
 | ىدي دىمرح شي وخر دتانر ال ىونشم برع .ةااو لك الا ىلعاسي رس فوك لجالالل اولا

 ريما :دايزل الى فن نماصي رحت .ًارولللال (ىنءلا) مي ىديردبارءاوخ
 اردو .زيمسج قشعزو هزالاستن» إو 3 اع 3

 نم ىأ ىمل باطلا نشعلا ةرارح نم ماوعأ .-(ىدلا)# ذا
 0 ا | تثك ةهمالا قالخالا فانالاو ليزلا شعل ةرارح
 « حد دروخ هزانوالشخ الربزات»ىع هلك او بئعلا



 قاورالا كلترثأن ما ذه ىىمج نولراسسدابلاو ىرطلابنعلا ةثره قرو ىلك أ نم ىت-
 ةعقاولا هلاوحأ نم نظل ئبسي دحال ل غن اذا لا نا ىلغ هيدنن اذه ىفو اذيطلو ردا
 باجردىئايوتانإل ىم كهلان طا ءوسنمهسالخابب .هنالسأبال تاضايرلا ىف
 |رظنتالرشلاىبأ باج فكنا مادام (ىنعملا) ير كنرتكت ةاعرد ىرسرس ه رشبلاو

 ىلع فتوو هللا ىلا ل سو شاعلانال ةدئاةالب ىن«؟ ىرسرس نظلا كو.
 مومذب ءرهاطاراكسصر ىلخا ىنالذر الاي مهلاو> ار هال ىلاريهااب

 ا ىميشلا فرط نمار م.لاقا ذ لو عولملاب علشتملا «مهغبالدوع ايهئطاير
 موق دنس الفعل نال (ىنعما) يب دنت اررتئيه لع و دئتناكشب اهيومدك ناكري ز

 اىمحو رلا ئرهلا لعاو دج رودملاو ملا نع ةراخةةدمولعلا ىفاوفتدىأ تاره
 'هحرك « «ةكفورصسر تائران |ء9

 ةثالثلا مولعلا هن هاول مكتب ةعلاب له يتمم ال ةنقلاو
 هتشانكربودوخ ناكما ان دن ديشوك نكي و ىزتكنكمأ اموءا اوعي وزك ىلءاوذت 3
 حيدج لم اوقاف تح ناكمالار دخ,ولعلا+3جاككٍن تسصا| ا(ىعلا) م دوختا ..هزا

 دعو فتن. مغارخأ
 9 0 ءوةرمغلا لف ىسهل الاى عا ءلا نكما (ينعلا)

 مش رزإط مها هبحأ نا ةيناير ةيهو مب لمعلا, نوكيالهنالءومرحو مولر هظب لى ابر
 اهضراؤلا ف ىأرنيءرون(ىنعملا) ي ديشكردوروزا وج فاتت « ديدهراثسازوربوك
 تايضرانلا لع ىفاربثك اوت دتامزلا اك زأ لوي هناك اهو هئمستبحسا ؛"ىال سما
 قشمعلا له مهمرانة مهد هاج ديق اوقلب هجوبةسدئولاو ةمكسلاوةةلغلاو رصالاو
 راؤلا ىف نو دعت_م منا بعل اذ منغ تبححارونالا ملا اذنك مه من نيخاو ةبغلاو
 ف مولغوت ةرثك عمءايكز آلا نأل هامماو منعت ةرمالا سمن يش ىالفاوس مخ ةيؤرل
 اوك ووعةةوغم ىأ اولعن لومؤربإل س عدلا نمر وطاو»ىذملا قثعلا لعةر وك ذملا مول علا

 / ثححوُا انثط ل نهرب مدلج د نكرلكبزإ 4 0 ملوعا
 مسا (ىنلا)
 ا :وخرذم مدت تفك ناونتتابه دصرردابودشاب داع

 لوة ىلع ىداعلاردغبالسفنل اذلاذ فو بوبا لاصوابةرتلاو دسرتلا ف حو رلاو في رلظ
 داس 0101811 قطا او لس تالقا 01 دن ةماتم عا سا



 | نممرحتال كا ةرامالاب هر ظنلاو نعطلا كرئافرو طحالب دغَط منال هرذ_ءناسو
 /(ىدملا) هب شارخ مك ارنا ةشاعى ايس شابمتخفكتا "تافوقومنكمهف فى م ةداعسلا
 نارذعلا هلوقىلع فتونتالو قثاسعلا ىنشع م_هفاىندعب مالكا ىلءافوتوم نكستالو مهفا

 ةيرشبلانيسعب مهلارظنلا ىلءردسقتالثلنان عسفشتلاو نعطل نيم 2
 نسميف ممهام لع مهرذعاو ةصرغلا متغلو لفل اولاسقلا كلتا

 مهندس ةمرا لكني ميدل لديلش بح هلل كلاريف مم واف لخ :ةثاءل ناهوأاوق دعلا

 لفاغابوريمااب(ىنعملا) م طايتححا نكسراذكمارمزح « طاشنإ 3 ىو ىوتم
 تالاحىلءتعل لاول نمي ق اثعلارو رسنءةلاح مهفتإلاىأ طاشنلا اذه نمانط ب هذتإلا
 نما اتم نكو مزيكا الرثمالا ذه كالا تلعا ذا مجلع ت ضرع اسلو مهر ةرذعاقاشعلا
 مزحر دربكارطسونبا م ليهقسمو تسازئاجو ت؛جاوإ) ىم هللا لها ىلع عسيخْتلاو نعطلا
 5 طسولا بلل ليخداب اليت سوأز ارئاو ابحاورلاعلاذه ىف دال( ىنعلا) لب دكا

 ملام أ نم ف

 .!ندشناي 0 5
 2 < انلوبقو حش ماسعتس 3

 ناس فوريشلا ةص عن نءريمالا "اك, ناس ىفاذ-ه تارك قرت اثاث

 ادسهنتي رخو .شربسالا لذي وراذبا اس فورممالا بلقىفهرئأ .أوجشلا و دس سكعرو للا
 ميلا لوقو ةنب زكاو نزلا ةوبق مدعو م اصعتسالاو :مصعلا ميشلا باط ناس ىفو بدالا ةلذ

 شاه ىاهىاهدشردسركو تكي او ىم اعتق

 ةحوتلاو'اكبلافراسو رسالاة متل

 واف نمةلام ع و تنو لكرهظب لس املاو امابننلا ةلاسملل
 6 بمعدجا . تى ىداج شاع دسإط ىمناشعلا
 يح داسجحىله كمت اعلا



 هعلاتراصفا او اصعلا ىلع برش مال !هيلع يسوم قد س(ىنسعملا] كيدز
 ارا ونايرجلا س قيهنا ىت>ةبيمل اباولمم اعلا ىل برش ىموم قدس لبا عاطف لبس او ةبح
 هد زءارتاشخرديشروخر هكلب « دزماملا جودا قدسإل ىم قرطعيفانلغنم
 ىلاعتهلوق بجوم ىلع هيفرت أ و رمقلا ل اج ىلع برش لبو «ءلع هللا ىف دمحأ قدسو (ىنملا)
 ةرودملا سما ني رط عطق لبو هلم هللا ىف هدأ ق دصلب رمقلا قشناو ةعاسل تبدا
 امور غدسب تعلطفر معلا ةالص نع سمشلابورغ دنع ماننم> ”ىلعات ديسلاهدهنا درو هنال

 دودرههدروآو رب ورإط ىوتنم لاسةفريمالاو عشلا ةياكحس لا عمجر م رصعلا ل ص تح
 ىف ةرخ آلا ىلا جوت شلاورممالا نم دح او لك( ىمل ا) ريفف مهوريما مهنا ركهت دكه رين
 دئتبركتتو>رايس ىتعاإو ىمايكابيقفلاوريمالار اس اذه هوءاكبلاوعرسشتلا ىأربغتلا

 ,ىف ةع اساركم مهنا اسم (ىنعلا) م دنجرا ىازيخك ارياربم .٠

 ا زخزاىهاوخ هج ره ول ىمءاكبأ نم خ رفاو مرت وزب
 , .لاطتام لك ( ىنعملا] حي نب دس ىرا

 هزي تر هتتنا ها ىء هتمةثان
 اولهم لذاك ام لك ككل موك ةئالتببلا (ىسملا)
 ةلايوءا دف كلك يكس [!الاك لك ىنعي ليلتك نأ ثولعل ةبسنلاب :رخآلاو
 1 .ةلاو أينما ىل اع نملك

 نبا نم ماكمك« لوشن ندركنبامتاوتندوز نمو ىاثبش كلا
 توك | نال عف ىلءردقأ ال ىسغن لبق نم قاريمأ ان رلءار(

 اةلئن م كلنتي زن لخ دانيلخا دلاكى أ السخ اد ريخا دملا هذ«! نوك ان

 البل هبق بح اسدي نم ىف ىط يام لكنكلو ذخالا “ىلع ل شرع دعم ديرأ امردقا نملوانثاو
 (ىملا) مدون ق داص !طم تاكدبتآ نام هدويدر دهر هودركهناجب ١9 ىماريثكوأ ناك
 عئاملاو ريمألا تيب نم عمجرو لاا اولا ةرهم عفرصأ ةزهلا ف طخو هما هذه رهنيدلا
 قأر عشلادا م مهفل هناطء فاقد اسريمالا ناكول قداسريغ ءاطمأ ١ لاذ ىفريمالا ناكما
 قداس دوب ىمهنيب نم ب هذف قدا سريغ هنا مهن !نكلو هسغن تحس ام عشااروضلسا
 [ نعملا) مش دمانىبن دسرهارهيشو مشخو دوب لذ كنار
 مثلا نكلودوا دعالو بضغالو لال, ناك ءاطعاا لاذ نال هحو
 تسداد ينج ئامرف ثفك فى م هاجأو ق دصلا اذه لشمربنعيل ىأ هنبعل قدس لك تأيإ
 تطيل لات هتلاروشحالب نوكيالثل 4لاقو (ىن#ءللا) م ءاوذج ىئانورب نايا دكدك « لا



 م
 نمالصخو ابابا ا نيلثا_لاكب هذا ىل لاقرب ةيهلاو ةيطملا قب رطىلعذخ أب ارمأ ذك
 اذكرمالا ناك اذاننيك ا ارءارفقلالا كسوأو به لاو ةضفلاو ماعطلاو زيكا ءبتفالا
 ىدئسامنامرفبلاسودنيامك ميش بيغز ١ ندمت راشاج ىلامتشا مآ فلاعأ الفا
 ردم اذ :ركة زير ريرهوتانايئاوح و دوا نيو ويح هج و

 ماع نيا كلان ركمكت سيم اع لأم نبا ىارو هك ارنايلاعدر 6
 نام ارريرفكدو ةوشرمكا ادعسنازرملا سمن دوش»

 يت تاور يسار
 ملام نمةراشالا* ىذا ىفا 0 راغ
 ءايشغالا نما "مم أ,تلسخا أت يط اراتناخ ,ىفالثاف خيسلا ىلا بيغلا
 : طعااذه دعب“ ارقثلا تيطمأو

 هيلطتام لكدتع هما ىغرةريره ىأ ارك كفن فرك ل مرب_ممل اكانانلمجاننال اهلخدأ
 األ هنطدبا ىخرتريرهوبأ نا كاسم دهق
 نارانرم الإسم ا الاذشحت هديرسخدااذا
 كنكيدتك هورلاسلا!ذهتبارتتذخ كنا ضرفَلادوجومإلاد سم اماعوه ورلاعلا اذه
 قربك الا سضلا أ ناوايح نرك,رلاتتعلا 1123 11ذمكّعلا !ذ_هتبم اشبأ ابهذنوكي
 اعلا لاذ ىلا أ اذاهلاملااذهز كاشي وربك أ ادع_نوكيولاعلا كاذلرلاعلا اذه
 ماعلا اذه مماشي ولالا لاذ نامالا نمةرفكسلا مغنال نكلواضحمان|نباواناما تركي
 ىلاع الاذو ىان ناكلابو فرع فاقلابقارتلا نال ١ نب يدركيلاعلا كاناؤأ اذا

 هتحتالو لالا اذه قرذ سيلو ماعلا اذه نعابراخس يلو لاعلا اذه ىفالخاد سبل بيغلا
 بو فيكألب وه ليلا علا اذه نمالصفتم سبلو ملاعلا| ذهب المت سيو

 ديلا ةروسل ةيسنلايدبلاةعئس لم ةيوغ مرات 1 ملاعلا اذهىفلاملا كاذ

 نهدلاك ةروكذملا ةثمالا كلنو ةصنشالو لشمال فج رانألو لح اد تسيل
 الاثم نركتاهتجو دسملا قس وراودرولا لولا حار ار وديدملاراتلاو مسعملا ف

 ةلوقم ىأ ةداجشلاملاعو توكسلم الاع رمي نأ دح أدارأ ناتةراشالا
 توربملا ماو توهاللا امه فن ىلده اشيئتورمينالفأ مكسننأ 1

 ال اوذلخ ادالو:ل سقيم الو ةلسصنتم الرلاوعلاءدسهف اذهعمتوساسنلاملاعو توكسلملالاعو



4 
 ا ىومةريصب بحاس ناكن مرا ثارا دقملاا لهو ىنعمالب وفيك الع ىه لب هع»> نو ةبراخأ

 | درم لاذ( ىنعلا) راك درك اش دعآ ما نازا دعب م رثكد_ممنآدركر كنب لاسوذانإل
 أنيدنسلا نيتتسلا كلندعب نانتسمبلم ىشم ىتدراكللا ذه لعف ازا هركوذلاةيئلارهو رآك

 أ ءارفم سكن ا وهدى نيزا دعب ف ىءع الئانماهلالا ب رط ىلءىلاعت ها نم

 ائيشدح أن مبا طنالنكلوولملا طعانآلادعب ( (ىنملا) جي اك

 لي زاونزادهاومن هكر ىونشمر 0 يطمن من

 ىلادح اولا نم.لا:.بلطي نملك ممل ب رار ن كى ريصحريذ
 تحرك زيه 9 ى عيبلطياب هطعأرا اجرظتسم نو ريسحلا كين ثق

 م ىبةمحرلازتكن مبالأل ا طصار عما (ىنلا] هدب رزددرك ل لاو
 ىف ناكىذفا بهذا .انسْل طءاوذعالو باسح الب ين

 لعاولر ,طار الوركسمتئالو ءططعأ كنمزللا هباملام .لك[ ىلا« تادرش 5-5 دزاش !شييوت

 امشي فمك وريث هام ىاطمردإط ير ذي[ البلل ادا زا عتدنلا نابح اوءاطعنا
 نوكيالو ليل ةتتركيالو ناسفن ىو نوكمإلاثث أطع لى نملا) «مركيزتريحمنا
 ارز تسمو ىو يناس: (نمأتةاطع ان 0 ةرح نركتالو مدن
 تح كدي لعجا دقعمابو دناب (ىدلا) هب ديمشح شويىو ركارب زا دنس انك ايروب

 نقل رقي بحلب سفلا نم م'طسن ىلا روبلارب صح

 تحت نمدعب (ىنعلا) تش هتكسشلا استسدهدو تمون نكران روب ريزز سلا
 نم قب و هرهظر سكنا ىذه لال ادي هطءأو ةضذلاو بهذه "لما, نوبلاريسح

 نرنكمر هركد هاو كره و ءدبدوتعانرجازا نزادعدإلل ىوم ازجاعوافيعشبسكلا
 ,انتالع وطممالونوئةريفوه ىذلا لاملاوزجال نم امل طعانأل ادهن (ىنعما) ييهدبأ
 ني ولو هطعانونكملارفاكنم بلط نم لك اهلدافنالىتلا بيغلا ةنيزح نميكلانسحا

 | سانئا ثم :وقل ايثكنانهتهف ةريثكلا مالكلا ىرق نم داذتلا نكلورو لا ىسجنوتكللا
 4 رثاب قزرف اذكى حبت سدو همه م شايون مبديا نوف هلادبو رف ىو: ثمل ذبماندنع
 ا هوبرعو انا ذكفزرلارثانن كاهن هادي لش مهد قوذهئادب نكو بهذا (ىدلا)

 ار ارتعابىنعي ضرغالو بسالب نز راارثاتيكسص ىنمجانه نكملو دبالئذلانيهلاوهو
 هدايعنيب نم كابحو نيملاعلا نم ىنغهقا نال سانلا دبى هةيلاع ذل نا

 مهيدبأ ادي تناكف اهلدافناليتلا بيغلا مز نمةضفلاو بهذلا سانا كن اطعاب



 ثار ماهلالا ني رطب لوي هنآك كلاسماال,ةضفلاو بعذلا
 نازاب ويمه ناهراوهدوءزارتارا دمار إو ىوتشمةردقلاب ديل اواو مولع قازرالارت
 بهذما مها ئاطعا,نيدلاةدهعب بدلا (صلخ (ىسمعملا) «ناهجْد رف نك 5
 مهر ودصحرشتتو طخ تل موي فلما دابرطم ا لثمءارضخ ملاسعلا رس لعجاو و
 ,.هاطعأ دما برنأب ريغالا ذه جشلا مدخن وراك ناك ب اقلاع هللا مأب دعب (ىنلا) نيد برهسيكر زى دا دبكه نيمهشراكر كد لا كيد إف ىوتم
 ةلاذر(ىنعملا) ب شم ءردىفا دك ال متاح « شفكردلا ءيس لاغ ىدشر زو ىوتثم
 ايف ناك ءاطعلاب ابروهشملا فلا اسو اب هذ ءذكى دو الا بارغلا ىلاعت هللا ارم ناك يتلا
 ىلع فقاو شل او مهج اينحا لعبالو سانل ارئاهش ىلع علطمر ناك امتاح نوكل همسىف
 هكىفكى نارد ماو ماو ن:سنا دوني فك ىلار لب أسرمم# ثنتئاد لاتاذنواو رثامشلا
 الب ثالاريعف رمي نكد ع مشلانأ ناس فا ذه قل ىلا انسب جرا دشابتاكناثأ
 قش ىلا اف سن جوخ ى اعلا لوغل ةمالع نوكيأ ذهو ماك الب نويدلانيد لع نأ قو لوخ
 قاغسنج رخاىمير و دصلا ىلا. لعلاو ضوء الو ضرغالبءاطعلا ىلاعتهنا :هبدارأوا
 ىوتثم ءاطعلاروظمتنأو ىلطعملا ان | همي كقال ليس: رمى ىلاسو أاودهاشبلا

 0ناريمفلا كاذ(ىءلا) م ريمش 3 رك قت فكس ر كدوخ
 ارادقمهيطعيو ريقذلا اذ ريهش لعب زمشلا دل13ةرو يحيل فأي نيح شلل هستجاس لقي
 هنو دبى داد تآردق و مخ تشل يشار ردك ,ىمهل هل اوؤس بة هتجاح
 !نيدلال محن مى! هرهطا ذي ارمملا لاذ باق ىفهكسعىذلا كاذو(ىنسعلا)
 سيال ىوتلم اصقانالو ادنازالهبلق ىف ار هشم ناك امرا دعم هيطعي ل
 اربهت شل ارك اوراس قلنان(ىنملا] ب ومع ىادرا دءشي دئار دق نبا زادك ستاد
 ىوتمركسشلا راد ااذهمل_ىبماب ريمعلا الاذن أبت لع ئثىأ نم هاولاقو هلاحنم
 .ابأ | لاذ( ىندلا) تستنس لام يدك ”زاىلاخ هن لد شنان ىتفكي والا

 للادبك ةةثاكءاطعلا هدو

 0 «نا

 قلاتلتا قشءري فراك سيابلعلا تم لخاد فو (ىنعلا) #ي تسينرايدوا ل سولايخزج
 تسرمماهناخ 8. ديوك نا مفور نمار اخو وشم رايد هول ايخريغ سيل
 تييناكذ ائيشهيف عدأولو عبقلاوب نسا نمباغلا .نك نأ ( ىنعملا مي دحأ

 رهو ىو تبر وط ىلاعت وق ىوفىلءدحالا شع نمأولمتىباق
 هنا
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 لئال اقئالوهليىلايخالو ىركست سيل لابخلاوركقلا كلاذّةر وس بلةلا: 1م فرهملا
 هللاىوسام هرس ل مسأ نمل ء هيد: اذهىفولاوحالا بج ىلرهظتاذهلو ىلا قأ ىذلا
 وسما ئشلاب لش يلا طلا مهفنلو رارسالا نمتوكلملاملاعفاماهيزلعي ةلاح 4تاسح
 ارهظتا(ىنعملا) جي دوبتنو ريب ج هدوغنوجر ءان ل قاردرك ظ ىملاقف
 لختلادومتعو هنوجرعلاو املا حرام ةلكتلا سك نمالا نوكب الل نوجر هوأ ل “لاف

 ىلتيأرتار(ىنءلا) جي ىتفىا شقتك د شاب نوريب سك قرو با كتردا» ىع

 اهتأر تلا: روصلاوهرثأوءاملانعج راق س كم شفنلا لاذ نوكيىتفان ةروس*انار ع:

 تاغشاك-لا باصسأ بول_ةلوفب هناك اشنالو ةروس نوكيال»اىلانالهحرام ةعقاوء املا ف
 ىلءهلايخ سكميلا ال ناكودحأأ اهلبات ىتم شغل او لغلا نع بلاغ ىف اصلا "الاك

 هبلقالاوءأملا ج را ةروصلاو ريغالءاملا ىف نوسرعلاو لمقلا سكهكف ثكملا بح ميلك

 هب ندبكوحردتسطرشهيقنن هدد ىلا رذقزا بك كابل ىوثم هللاىوسامجلاخ

 ماذا ىنعيندبلارمخف طرشةيغنتلا ردا نمايراغو ايلا نوكي# املا نا ىلا نكمل (ىنعللا)

 هيف سكعي الرذقلا هءامع ىه بلا ةهمزملا قالخالا نعايراعو هفا ىوسامعا بالا نكي

 هلراقام سكع هبةر هبال ةينا فنلا تارك القينامسمارذق نمل ف صدؤلاذلا ذهاب يع
 قرين دنامناتط ىوتثمتالا ملا ةبنكا قا ةنمابركسنو ريعشلا ىلامف شك ىلءردقتالو

 ةرودكلا نملندب رف قببالىخ[قعتت] 6 "ور سكمدياغددركيءاانهو رد سو

 |رارسالا هيفرهظنالرك ذامم لي لاذإ بلجنة يائس آنا هينا اراكسالا أس لاو
 نم الا تلعفاذاءانيماو ةبن دلاراك الا نءاطو :ن نكسنلا ذا تحو هلباقام تاسوكح الو

 أوك تنترد هالك ج9 ىونشمكبلق ىف ترهظو اوه+و سكع ءايشالاٌك وأ هيلع تا محو
 هبالكربغنيأريةقابو لقماب نكلو (ىنعملا) م« لدمصخىا لك زنك ىلاسبآ م لقمكا

 هفس ىفانلارطشلا قلاتاذلهلو كندي ف شو هركعو ءاملا نيط ىنعمم ةبهقلا فال ارسسكم
 ةيناامسملا نعلن دب دعبأ ىنعي حو رلاو باهل دسع تنأ نمايرخكعولا سمتلا نيطاا نم

 ىداعتك نا بمهلا نمو هب امبام سكه هيفر ءظبو نيطلا نم بلقلا"اموغصب يتحةبنا
 ٍباوخ زكى دره ىفاربونإ ىواثم ركفلا املا نيطلاشيبملاتا ذولو كتبت مدع كبلف

 نمركشا ١ كلاذ ىلع سن :لكف تنألب(ىنمملا) م« راشبي وجرب رشا ىزي ر الاغور رخو
 قشلنا مادام نيك ارفهركعو هنيطدا دزمل ادئاز رولا! ذهيف بارتلا بصتلكالاو موتلا لجأ

 سكعيال اصلا "لاك كبلق نوكي ولن دب رغوغصب و موتلاةرثكو لك آملا نيه نم مهنا
 اذه م قلخ ىاهريمش: باد ببسإلب ةينو انا !لاوحالا الو ةيتوهالل ارارسالا :

 )بكن آلد دوج » ىونئمبلقلا ةفصتبالا نؤكنالو قلم ا رئامسش ةفرعم بسن اسف



 1س ال17 نا ركْساششا
 ءاملا لاذ بلتناكامل (ىنعملا) م« تجباردنورب زااهور سكع م تسيلاغاجي ز
 |رثأو سكه طنابرباسيندهلابحو هللا قوسامتاةاعث نمو ايلاخ بسم ناراكفالاءذسه نم
 سيل ىمةسكعتم هيف لم ارث اشو ىحلارارسأ تناكومقاب فاعلا ىفر ول ىأ الل هوحولا
 | ىئصم, ,نطابثل نكي ملاذا دعب( ىنعملا) يي هددو ساثسف اروبدزأ اربهاخ ى..ذشا اممم نطابار
 عابسلاوىدآلا نولكأب موق مهو سانسنلاو ناطيشلا نمأولمم كلت تيد نوكيف*ىشم بلقو

 ىاؤي ىونثم ةيعبسلا تاغسلاو ةبناسغنل سو اسولاو ةثيسلا قالخالا نمد
 رم كل نوكي ىتمىأ ةعارب يسم ىلا ةبوفملا حاوي هرالا نمي هديتي راها ىفتيفيداثعلا بيسةريلاراحا (يندلا) عكيوب ىصسم حاوراذ

 دفو ةبوسعلا سافنالا نم حارب بهذ نموها ح ورى ربعه وسنملادشرلا حور نم
 نمكم ”ىأ نم لايخ كلثملاب نمرهطنازيتو مهفنىءاذكم كلاس ناكل (يىندملا) عودتك ايريس ىتمكم يمادكز ك ه دتكر بسلا بخركى نانشاك »ف ىوتثم ءافمةسيقنلا نم
 3 :لمر دقت الثلتي راج نمل اخ كلر طا نمرمطاناينعيرهظي واسأ رعفرب
 ركلاو عرمشلا تلا ضل ا مةرعم ةين الا رمل اوان فافنمأ ىناطيشمأ
 لاوح الايس ا.:ل لالضا هتداع ن اطيشل انا ريك ةيداطبشلاار لاو هلا نم ةءناسحرلا
 ىل لري هركم: 3ث نم ناطيشلا د السالامارغآلر ل مر دشبالو ةلوبملل ةعورمتللا
 نيذلا نيل اة اهما ذهاب كلب قئاللاف روم آلاَتَكَصأ نم هئمزاخلاو دادعتسالا بس

 م نتدهز ردد. لذوي وشةتلحبو ناطب ل اركم نومه ذب
 نطابلا نم سنك ىسح لابخ لم ددبلا نوكي ىوةنلاو دهزلا ىف (ىنعملا) ي كافور هنورد
 اذان اهسرخملالاو ةبنافتلات ايهتسشملاوىويندلا عانما كلرتوه دهزلاوتالايملا
 هورركمددش بلاغإو ةيملالا تاماهلالا نمةبن اطيشل ارح اومللا تذولا الازيساهجرخأ
 ناياذم مرت ماسعتساب
 ليا درك دارواودي شوك“ ىلا

 (ىملا) «فيغي , نسم دربك اهولكس ب «فيعش دشش ربصو صرح دم ب ااغ ل ىونثم

 نول عطق زب ناو فرغرلا ةيححود ريس فعشو راج ا ىلع ابلاغ أ عمظااو صرملاعرجال
 لك آملا ىلا لببملا ىنعي ك!فزيخلا ليصحت ىلا ارطضم نوكيذ هئمخت ةيححا ذه نالة رياك
 تابثوريص 4# ناك  هنالروكذ ملاراسجا مجمو سانلا سريسك لال لابي راس براثملاو
 شكيوسرذازإل ىرشم عييسلادي نم امطفراسا لو باتامدعن بلعتلازكمرت_غاامملا
 |رةئلاوهو بيسلا لاذ نم (ىئعلا) « تسدمآر ارتكن كيتارقفدك «تسددادوناقج
 ا س77 يسجل

 را ءطضالا



 نقلا
 داكل اقلا هسنم ىورر أ ىئ املا 4ترسيت ىذفلا ميسو هيلع ها ىل هلو هرلا ىرارطخالا
 .ذكلا ىلا باب ىه تلا رئابكلا بكس: يهبحاسدال ارذكنوكيتأر مثلا
 .دمع ال ىذق اوهريغملا اونأق مهنأانمومل ارقف فال سفنلاتايهتشم
 ارغلا لخدي هيف درواذهو هعمروشأابالاعبرتسسنالوهءالا
 !هدرت ىذا فاوطلا نيكسلا سيل مال ! هيلعلاقو ماع ةئام_مخم
 ليقهيلع قّدستيفهلنطغيالو سانلا لأب نأ ىت و هيتغبام دح الذ اوه لب تاترعلاو
 تنك هرب فنزرت عاجزا دوودانحرخو ىوشم سانلا لأب نأ هللا نم ىضسي و هاثعم
 بارطشالا نمو ةعاجلا نمراساكراسجلاو (ىدعلا) مب يكءدرمهركبتسركمرك ١
 ناكتالاقو ارمسأ :ءاملإر املا الا ذراسىنممربسأ ارتعاحرخ نآدويمتشكة سن فو
 باذم زو ىم عوملالأ سمن اوة د حاوة متم لنا ض رفا اركماشي أبلعتلا مالك
 أوغأع وما ب اذم نمو( ىنملا) م مب هدرمنمتسنياتايحرك ه مهراوكرابعوجا
 دنكوسو هوتلوارخرك »ىو تيملاحلك ىلع انأ ةعادملا ىهةايملا تناكت او دحاوة رم
 نيد نيا او ةيونلا ال أر املا لمة ولو( ينوملا) م دركم ىطبحخ ىرخخزا مسه تبقاع هدروخ
 همرحو هنيرأج نءاضيأ مالا :.قاكن كل ضانإلا ىلا دعن عمجريالن أي عسبسلا دي ن مسالم
 ار لم و دنكن ادانوقيحاو روك ح إل ىولشم[ طخو اطبخ لعق لك ”[ملا ىلع ءءمظو
 تول! لمجصو الف انو قمحأو ىمعأ ناسنآلال مت ربا (ىنسعملا) مدتكنانكدافحارب
 الرع نان تين ف ىردتمانلابيشتتللاورلب كالا بلاطو نأمال مقدم ا ىلع
 لبرممللا حور يلعالو_توكبال ثول ا(ىنملا) متادوابنايب ارا ةنكو نارختاجرب
 ابدأ ع تادواب حورلامدوكسمالا دب ريمه اال مسمحاو رأ ىلع لاكشالا دئاز ولا
 ٌذئاذا ىلءهصرح هقحو هقح ن متم ىلم هتأرجو سو هاي دبأ حورلا مر امساك -ءملا ذا
 ه تيك لاديواجناجدرادن نوجإو ىوتشم مصيو ىمعيئذلا بح قرف ىلءاينالا
 ةيدبأ حو رالواتامياد :الةرب_لارامح نا امل( ىنملا) © تنيتحازالجارواتأرج
 نكدوجإوى رشم داو ةضش 4 توا !ىلاعت هللا ىلا قرعتللاو مالسالاوناسمالابففمنملا نكلو بذغم نول دعب نال فج نم تول او لالا ىلع هتأزسنركتة قشره ةبيطةايحو
 نموت تح ساو دمجا(ىنمحملا) م«تدشابكرب ل مزوربات«تددركد اخ ناجان
 باذع نمومتنر ايقابوا داحمامينوكسنو ىفانالا حورلا ىلا لسصتو ىفاورملا
 ثا بالو ديعب ةرخآلا ارذسنالةرخآلاداز توملا موكل نو حسن ىحو .اهتوذوةئملا ىلا
 هدو بيقزاوراناربك «٠ دوبل قزاررزين شداقعا ف ىوتثمدازالب دبعبلا قب رطلا
 |بيغلا بناج نم ”ىلعرنن قازراللاةهقزار له دافعا 4 نكيإل ةريسلا راجح الاذو (ىتعلا)

 سماللا  ىوم ١



 هكدك هجرك« تشل ئىزو روب ضف شنواك نبى وشم بهثالو ب < البامركوادوج
 دابق نمادوب !.هكلسعول هناسح او لضنملاعلا قازرنآلا ىو (ىنعلا م« تلك رج ش رسوب

 ةمكملىوناعو«سأرىلعرلاعلا قار زرنابحالا ضعنلاس أولو نيمأعا !قر ريلي زرال,

 ةمكملاو( (( علا هرسوتزا دزكربءضبب «يبزاهركذث ردس عوجدشا بنرك ىمةيهالا

 ضيموة حم ةئامر هظب دعب نكس: ل تاهءلع ع وم  اةلاحا اعوج نايحالا ضعت هطعي ناو

 اس ريفي كنطند عرملا رجل ىأادوجوم النمل ىأ ةشيملانوكل

 . ةضيهلا ضم ع ونةثام
 ةمدقلا الجال ضارممالا ن طبلا# الئمادسو) رربخآ ضم نامل .الانم لصحل عودا نكي

 |مثعوملاو فوملتا ن نمش مكسنول لو ىلا »هللا لق ةدهاج انارأدمأعوطلاوا ويفر 2

 موسفنأ ىلع كررثؤي و ىلاعتهتلالاقر ع وااو فوم ىلع نيراسلارشوةآلا رك ف لاق

 ل داذاقامويرشم ةخوك الا ءامالا لك أب أيال هللادبعنبزوستاكو ةساصخ متاكولو

 هّقلا ل عج لومي نآكو هدحو «املا ىل* لبا لكرطغب اممناو لاوش لاله ىرب يت لك أيالتاشمر

 لام تازد ازدوخدوب ىو عوج نرإط ىء .كلاو معا غزوملا ىفو م مللاول جلا عبلا ىف

 عواض رفض رم عو ا لفح نم تلقاو (لا) علت مهتذن مدوف طلب مح «

 لمعلابو لمعلا نوكي اضبأ ةقلشابو ةيناحورلارهظتاسيأ ةقاطألاب ضا مالا ك

 عج جدا ى وانك اعلا لك ابرز /اضيف ياس لاول يالةرو ا لسغا

 نمفظلاع وم لا سم( ىعلا) ب رتهو ممتدص تعور ددصاخ و رهزيكاماب

 ٍبهذتةنطبلاءاكملا لاقو لك الا ةرثكىف دحوتالو الحا لوخد نم كلعنمم ضارملالارئاس

 لاتاذملورانعبشلاو رز عوجلاوعإ ىجلا ةرخآلا حانقمو عبشلا ابنها حاتةموةتطنلا

 ناب لاله هب عوجو امتحلا تليضت ناسرد وف عننةثامثل عوماىفاسوسخ ىناثلارطشلا ىف

 .هتابردعوج «٠ نيه تهورادن |طلسدوخ عو قر عوملاو“ اهتحالاةليشف

 3 ا ىومض ل ءةيودالا عجن اطاسع رجلا تال عاو 3 ن (ىءلل) ينيب شراوخ

 شوخ تءامجزا شوخان هجإل ىج اريغح هارتألو ةلحورف عومبا عضوءاودلكس أر
 ةنحرمغ ىع وتلا نضاسمالاةلبح ( ىسماا) ) «تسدراع

 دلتيالداسيكلا نال 0 لاالج

 ىم راش نب يرش عال ذو
 | ندعلاى_عم (هرغشأ) هي هرثتقسن نودلئاستك ٠« هرفذل ناي دروطم كين لو

 نا ن الك أيتاكىذفا لاذر(ىنملا) لك الا ىلع صرحا ةدايز نءءهرسشلاو

 أوج نات هدوشاتوددوجرسزا عوج تنك )و ىم هريالاب نفعلازيطنا اذه لك أنْئد 'ىال



 ادئاز ريصلان ءعوملا وكب امل ااييجلا# (ىنسعلا) مدوشاولنم شب رد
 اواح همه اوت :سرط ىم ةذلا :ى- نم ول ىد -: هو ىنادق ريعشل ازعش نوكم 05
 تلمح اذا ىولملا اشبأ لك ؟نأبرداتاأذ(ىنما كي ءرجال عيوبص ىربس مك نوح« ندوخ
 رويس نوك !مرجال علا ىف ريس امل ىواسح نوكيا اك املكمافتلابءامشالا ىلع
 ولو (ىنعلا !) 6 نورب هزاز تسرازفلء نيكو م كوبزار سكره عوجدثاسندوخإل ىع
 0 الأ ايواغمدحأ لكل نوكيالع وحلا سفن نكلا ذك مالا ناك

 عئابمف الافق اثيش باطي سليف ين ماقىعوبأذانتس الا لاق د-ألكتلرسيال تزتكدنال
 دعا رسم اوهوهقارس عوطلانا تيذكلاثو مماثلا ضعبهيلءحامفثالثذنم
 ءلهنالسايقلا نجران فلعلا اذهنال ىناتلار طثلا ىف لاقاذ ءاودب ري نمىلا كد
 لع اهلا ردت ةندسح رك تسلا ةيمااف ةيئامسملا سئافتل ةةواماسنالا
 عوجالا ىع يب ؛ وين فا معتلا نم ضارعالا ىلع ئاللتارد_متال فلعلا ن | نم ضارعالا
 هللاءاطعأ عملا (ىنعملا) يدشسروزرب شع وجا دنوشات «دئاهدا دارو نآس اع
  صاوخ نوكيىتح اينما فلس مهلغُس وكل ايست هئمماوعلل لحلو هدابع صاوم
 فاعنوج هدنهدكا رادك ابك خال مديد سأب بح اماعب بع وللا نم ىلا

 ةديبعربأ لاق ىرهوملالا خلا لا

 | ىطمتال ةمعنع ول اىأ ثار نقلب لكل وطي يم عوملاو (ىنملا) حال هلاورمللاو
 قتل عوم ارس ىطعي لب هما دن هنوعضو أصقان نوكيا الف لعلا نانا حالسلا نمل

 ةغيس»ناكولو هلاوهءاطءال لعاغلاو ىلا عت هلا 0
 ةريلا ناويحاب(ىنملا) يئن غصبا غرم ةنون هّئف :

 ع وللا ن مثل بيدنال هنالك آسلاب ةلدوج وداعا سعف نك هقئالاضي كنالدعتلا لك
 0 ةو تاروذاغت الك أن جاجد ىازمخرم

 ماتش ارمسبالف فاعل اتاناوبحلاكلك اتوب ةايخلاءاموب
 رواه دش تاو واريهش ص رحزا اسم كىدي مم تبا إو تايذ احورلا نمامورم

 :لكوت ثونارو | تحصن نن هضردو نازبهركت هن
 كائن مش ودنا كبدي رملاعصنعشلاو هريه صرح عافت

 « نلذردبىدي مايد زا مالو 3
 ةدلب بناجركسشتالو ةوتال,هلديرم عم بهذ جش (ىملا) :كنةدوباجغادب 3

 هللا ىلع هلك لاكن عشا ةدلبلا كلن ىف طسملاعوتول يلق هنكل ا دوسوم كانه ناك يذلا



 عل

 م ديدبتلفغزا تثكى دره دب رمركفرذ و عوج سرنط يم طمملا فركستذي)
 ترك نع ةلفغلا بسم سفن لك ديرم ارك فرهاذ طسمتلاو عوملا فوخ نكل( ىنمملا)
 ه رحز را .اروا تفكحسص ه ريمغزا فئارودوبك 1 شط ىونثم اةزارهقلا

 أوهورمحر ىمىلا دلل لاق ديرم اررعش ىلع افقاوو اظةي مناك يشلاو (ينعملا)
 لك وتو ريس ديد « ىتخوس نان ةصغىاربزاط وتم ع وال ل فوخ نم بارطشالا

 نك ثىأ لكوتلاوربسلانيعتطبخو تقرتحازبطتا مغ لجأ سمو (ىنعلا)
 زوج نشر ادارتك زيزعنانينزاتنازمئوتإل ىوثم لكوتلاوريسلا نع كنيع تشو
 | زوجا اذ هايف بيزو زوج الب لوكس تح يل ملا ةزعالا نمتسف تنأو(ن هزي وسو
 ماعم عرجلادروهئالح اورالل فا قزرجوملا نان تغتالف لا مالا ىلع اليل ةنوكمالبيزلاو
 |نوبزاك ه تسادخ تاساخناج قززر ع وج 9 ئم لاقاذهلو نيؤيذصلاحاررأ ءىعتما
 عرجانركبىتمىلامنهلاصاوخ حور فز رعوم ا (ىملا) يتسادكر عكر نرمصه
 ,ليقمحأ كلن ارمسيم.سيل عوملا ندي لئاسو ىنبحأ اثم بولغم

 9 هع ون راخشا 9 ىوتثم نيش املا

 نيفيذمإيياسلالمإلماءاطلا شير دن نماظراغ
 تسهساكرهساك لو ىماناعوج اين فلج دال اقاور ادم اةءاعطوزممنالبتسا

 ةساك ى ع ةساكاودلا ىلعناف ( ىنعلا] مام كاراوخ كتبا ىارزا ه ماد ريذاتو
 راوخر ايس ىنمجراوخ مكشناذاريثك ن لكلا مارا هلال ة عالوةحالبزبخ لعزمخو
 اذان (ىنعلا) « شيخا مب زاك م شيب رثبي كان دورممدرعج دوحإل ىو

 الئاتمذسفننو بهذي لاعتسالاجو ىلع ماعطلاو زيا لك لا ةرثكم, !ىاسصلاتام
 ير طم ناكو حولا ىله هريس مدع نم ىأ ح وما فوخن نم هسفن لئق ن ماي

 مربح رالا امشي وخ هتتثكمىبا ٠ ريخر كان ام ترين » ىوتم مامطلا لال

 ماسعطلاو زيكا ءلسماو مفزيم او ماعطلا قب واين هلا نم تبهذ تأ يقح ايو ريقفا,(ىنعلا
 سفن تكل »أن ماياناطن حورتر اان دغتربطلا قزرباك كقزرل هللا ىلع تاكرتول كلنال

 توملادعب زيسللا < ىمالايدارأو بارطضالاو فسأتلا ف نطبلاعجورهو ريحزلا

 لاملانألب4لوثي وتوم ادع ةرذقيماعطلا زر صوصخىف هقلالء لكوتيالىذما نا
 اذهانو زم نكو قز رلا لجأ نمل_ةنتكنهأ تنأ :

 | نم كل لصحام لكذردقتالو ثردقنا» خو مقاينالا ف قهمتعج ىذا كماعطو "زي

 نازرلءنك لك نديهإل ىم بارطشاو نطنعمجوناك ةويثالا كناي>لامف ألا

 قدقاطالكونم كو ظفيت سب رحاب (ىءلا] تسر قشاطعقز قريت قز د ه تسدواي

 ادد



 قلها
 ىوتثم 4ثلغثعنمديزأ كلا كاةزرداللحر و لدي كرحتالو 'لرومأ عب
 شاع لةزر(ىدعلا) لإ وشف ىادلا دي ريس قزمك « لوسلوموا بز فو تسقئاعإو
 مدع لهي لولا 1 الا ةقتواينأن ىأ لوملومب ؛هرعص مدع نم كقز ركل
 ابطتشأ فز الاس بلع قلل سمناادردلا بأن ميغا عماش فكور الربس
 م ىدزوتربناقشامنوج تشي وخ ه ىدناقز ردبعربسارترك 9 ىو هلأ نمدبعلا

 قاشعلا لدم كلراع ملفت برضاو ةمحزالاب "نال ذز رو الر نكسحر بسلا ناكر لو (ينعلا)
 تف

 5 ,لكوتلاباممأ لاملاونوكيانإ ان عوجلا فون نمناذحرلاو ىبلاهذنغو (ىندلا)
 دكراكت؟تباكح» ةردقلاو وغلا ىنعع ىه ىللا دتناون ىنممجب دنتاننا ىف ع نيناعب دو ثيعب
 نا فمك ارو دكر ارالر زار ز جدك ااهتىح الرازيتسب 0

 مروا اقلمردت 1
 !كاتو ىيرأ امو لعخأ اما دوت ار جلا

 لعد قال ولو رفا رزان
 53 اذكه لاني دصلا ةبثم غلب ىلا ةهيبطلا تاسناو قازرلا
 1 هلم .رجايندلا ف(ىئعملا) ميناهدشوخا :تسي واكو ردنا « تاهحردلا
 اهنةدرغ زا“ 0



 مي

 ددركع ص ديآربنوحاط ىوشمعسفرلا طياشاوهرانلاو:رعشلا لثم مغلا نمةفبحش نوكتو

 ليسفلااهتضلعةءادلا تلصق ىرهوم ا لاق يو تشكو زيس ل يصق تسر نايسان ه تشر

 | أرغتو عرزلاناكلارسكم (تشكلاو) تباتلا شب
 :عيج نوكست ىلا عت هقانذاىفأو رعصلارهظامل (ىنلا) ةيناغلا

 رسوادرجارت (بثنان ه ربلا عوجابواكدتفاردلا ط ىمرضخ ا اهرزواليصختتننأ طسولا

 ليللاىارقبلاعوب بيس ايفومتءارشخمارمصلااابسةرقبلا ىرتاس (ىنلل) مي رسب
 ,ثنتنآ « دوشرتاو هرفو تفز زابط ىمسأولإ ىلا سأرلا نم ماغلاب شئاشملا لن ىعرت

 و ةهسج نوكست ةرغبلا كد »و (ىملا) هدو رب توفو هبيرزنا

 ارغالدوثان هعرفزادتابنردلا ب ثزاإط ىوشم ًاولمتوملاو مهلا نم ةرذبلا قد

 البلعقت دعم ةرغلاكلتو (ىدملا) شيشمل ا بلا ىنعج ىهمردصمعمضشم جي عيمتم فورت

 ةفيضو ةفيعشدوكت عضتلا فون ءىك-غ رف شيشملا ىرتاجلا الع زنلا نم ىلا ىف
 ئثىأ (ىنملا) هي رقي تاراك تنيااهلاس + ثنوا درف هروخ مهاوخ

 اذهوءارعتلا» ذه نمادغلو ان: ام اهسفن ف لوغت رغبلا كلن

 نزمجمم ه نملاسنيدتجهكدشيدننعيه زوو قزتشم
 نءمك انأ مفتلاوسفنف لون أبا دبأر كبك هرشيلا كلو (ىنءلا) ينجح

 مككزور عهإط ىمس شم ااذه نملوانتاوخجرأ ةريثكلاةرشللا هذه نإ

 تأمل مايالا نماموبادبأ ل لو( ىعلا) زو دونك نتن نبأ ت

 توحرزاب ف ىم قزرلا بلط ىلع ىلوفاولا باعل[ق ارتحاو مغلاو فوالا

 ليالانركيالدعن (ىنلا) «تنرؤزرءراءكرغالدوث محم ه تنز
 عجرم ادفلراشت أي ث ىأ بهذ قزرلا ىئاروا

 ب ن نم سمهالا |مفىتلا :ريزنإا
رح ا ديدش(اموله قاخنا_ذالا نا جراعملا روس ىلاعت

 (يشلاهسماذا) ريصلا لياق ص

 فاموالاوالا_الاىف غل بي (اعوةمزقعسلا ( ريتا هس اذاوزعزملا ةكل(اعوز) رسشلا

اعوزط فران ىوال اذاو!ملعناسن الالبج عاب م اجنالة ن2: ردتملاوحأ ثلا
 

 زاسامكزاادرفثولو بعل بقت دروخ مهاوخ هك وو ىماعوثل ىرخالاو
 هبلطم

 ىأنموهةواث هعلب بل اين ىأ بحتلا هلا موبلادعب اهتاذ ف سفنلا لوهتدأب (ىنعلا

 لبمتسم كلرث روخزدمانمكو ىدررخ اولاسإ» ىوتثم لبتتسملا دغماعل بلط !ناكما

 نك



 ىذفا اعطاك نأ, لو انينستلك 14لكو وقالو ةريصال نما( ىنعملا) ركسن ىتامورك

 ار دروخ توبو تول ىمىشاملا كارظتاو ليتل كرات نك ثلثم عطق لو اصقانملك أن
 |مض(تريالوك أ!ائذلاماللا مشب (تول) هب رازششابمكو راغردلاركتم « رادداب مسه
 أشبأ اىغاملا ف زوك [!!توبلاو ترالا (ىدلا) تولين أنو حلالخالاةيسراقلا »بلا

 ءاهسأ نم رياغلا نا ىلع لال !برطشم نكنالو لبمتسملاو راغأل
 اررغ هارب ش ندركديس وو ليقت_لارع قابلا ارقابلاينعمو ىشاملا

 بر كح هو رريشن دم زاران دروخبآ ام« مث قفرو ش شوك ريش دشم:-كنو
 هيور زاو شنت نوارركخبو ل ريسش ندركب بلطو تسارتفبطل هكدوبه در وخخار ءدركو
 ةدجقل ايس نانخ[ىدوركحو لهاروارا ,ك ا دكه ور فكوركحو لدوكه كن ديدسرب

 ميريعسلا بامسأ ىاتك امر ؟رهسنانكولى دعآزاونربك« ناب هليحرار از زورنآدول
 ,اههلا دف ىصسلا نم عبلاشطع ناس ىفو رامحلا كلاذاعب لا ديستاس فانه

 ابنالىلكلا اود بكسلابلعتلا لك [ن اس فوءاسملا برش ح نيلا ىلا عسب لاب اهذو
 نأ ىلكلاو ديكسلا نع بلعتلا نم مسبسل !لاؤسو ءاملا نم عسب كا ةدوم نيسح ىلا فطلأ
 ىأرام دعب ليلا عجرلم ديكو بلقر امسل نايا عسبسلا بلعتل ابا .ناسلو بهذ

 نمدارملا تارع_كيذآلاهذل_هلهدارإبكقح الاب كدينم سو مسظملا لوولا كلذ

 اطيشلا مالمو كسحلا باعنلا نوني للا نم دوسهملاو رغكلا ل هأرامملا
 ذم مج رك نيالو) كلااةروسىىلاعت لالا

 (زيفداكن) لفن [(ررخ ىعد) رامخلاتوتعك ةركتابوس (اذيجناهلاوعمساهناوذلأ اذا)
 )ع :زخمولأس) مهمتءاج (جرفاوف لأ الكر رافكلا ىلءابضغ( اظبغلا نم) ل

 بذكر دانا دقىلباولات) هقلاباذع نءمكرذ لوسر ( رن مكنأيملأ) مب
 الملا مالكم ركبت لمت (ريبك ل الضوالا غن :آ 3 كسا لرامانو
 (ممنادكرلاولاةو) رذ_كراكلا مالك منوكيتناو بيذكتلاباو رمخأني_-راغكلا
 ىونثم نلالج ىهتا (ريعلا بامسأ ىف انك ام) ركشت لذم (لشنو أ) مونتعاممىأ
 أركلاببليعتلا (ىعلا) ب ريلدرب_ثدكش درك ه راب هراي بك وراررخ درب
 ارامملا ل مج بوضغا !عسبدلا كلاذوةليملاو ركسلابعبسلاماذف كارا املا بهذاةليغاو

 قات مثج ىرسه تقر . ددناطلست1ششوكز ا دم نإلك+ هسرتفا ىأ ةعظتةعلت
 : 8 1 !ةكرااو بدلا نم شطم عابسلا ناطاسنلاذو(ىنعلا يدرون

 مب شلساح د شيتسرف نوح نامزاتا م شلدودنب ركح نآدروخنل مورو ىمءامبرشإل»ام
 أرامحلابافودبكلا لك اذدس هرغلا لص بليعللا«املا نيعرلا باعشن عسبسلاالاذو(نلا)



 عد
 (ىنملل) 6 ركح هنديلدهن لور دشسج « روخهمشحزا تشك اوهتوحرشا» ىء
 لاذ باط عبساا# كااولارامحلا كاذ ملك لجآل ءاملأنيع تا

 لدوكركجارمورتفك وو ىونشم دبك الو بلقراملا ١
 امو راملسا يكن باعبساادسالا لات(ىنملا) مدبودنيزاز رواجد ثايندك ما دش
 0 ل :نميالهلا لامخلاو باقلا ىف ىرج
 الئاقدسالا بلعتلا باجأف (ىنعلا) !) «ركدراب ىدنآ اهنيديك و ركجايلدارو ىدوبرك ١
 الوأ كلالولا هني قر دعب اثهرلاهثيسج ىرخأ سانا أب تاك .ريكر أ بلشر املا ناكول

 .الا ىلا وأ عامتسا سا ىلاءاغضالا نإ ,ههفوحو هبا

 ىلاعت هلوقءيلعو دصيفرورغل او ةلغخلا ىلا لصيفرفكلا ىلا هور معمسأ لالا باذعلا
 آر ىوتثملاكاذواو كلالولا نط اوم نهبنتح نأ دب الفلضأ مهر ماعنالاك كاوا
 ىأيرامملا كاذو (يمللا) 6 زير كلو هوت دانا دوك. زناو ءرضسرودوبهديدتهايك
 راذملا بالكس نم سال لجالو هرم يب ا كاسل ليغةمايغلا

 يمديك 23121

 ادبكف كيلو ل علاه يفرعتس بلقه نكي
 ُ دلدرؤادشابتدوج إل ىلا اذولو الملا

 بلا ىف نكي زف روبل ةالنكيملالل (ىلعملا) تا
 بفن باةلاروةمنك اذان حورلاو بلغارابتعالا نان نيطاارمغ سيل ن ديلا كلا ذذحورأ

 رونا ذا اذهاينيطلا ةءاثم ناك ة يفاضا حور هل نكيولاذاوةرخآلاب ديغتو هي ويندلاروءالا
 قرف ىلءر دمت الداقتعالا نحو ركسفلاو رك ذلا ماودي كبل

 .ناجرودرآ هوك ازد جوش تاطيشلا ةليحنمضفالا

 كذا كلاذىعي ارونلامتالهحورشثالتجابزلا ىف !بوسأملا كاذو(ىنعملا) ناوخم
 !ء دئاللوبلاب ةءولعةروراقىسب ةروراقو لود: ايلا كلنو حورلارؤمبف سيل ة>اجزلا نع
 :رو رانا ول لق ةيدحالارازنالاب ألة لىتلا ب باقلا ةسامز كلك ليدنغلاب

 اةقيفار|يتعابهسبحاص سيلو حورلا اروتل البر نامي الارونب ولم الب دثناولا
 أ "تفل تعنس هلالط اوذداد تح ابص مرو
 فراتللددعتلا قلما ةمتسر املا ليدانغلاىأ لاغسلاو ةجاجْزلا نكلو لاللاىذءاطع



 مل
 ةجابزلالاقاذهلو لكلا ىربوتسلا باغلاة-ابزلاادددتم هنركسل حاب اروعف ددعالو
 د و دادتءادشافرطردمرجال 8 ىم لآقا ذولوهللاءاطع حابسسملاروبو قللت ةهنصا
 داهتالاالا بالا ىف نركيالودا دتعافرظلا ىف نركيمرجالا (ىنعملا) داش الادوبل .ىل

 نيدلاولا ةطساوبن وك: هنوكاو ىلاعق هلا .اىفو راشف تالا »جلا
 ةسيملاةليهومدر< وكل روللااماو داضتو ةقرختداحالا نييناك ف قولخلا ةءثسك تاك
 دنت تكنو ليدنق ش روإو كمال دحاولا يتاكد غم وان رون ناكسف قول لل مسالا

 وكي مرسلا( نلا]«
 ىملاةاذواو*ايبنالاد امتاىلةراشا اذه ىفو زيت قرف .
 (ىكسعملا) 4 تسدش كردمو نمؤم نآديدروف « ثسدن رك :زادوهجتآ

 هةاكردمراسو رونلا ىأر نءؤملا لاذ نكملو فوراظلا نم ني كرش .اؤياكسسدوبلا ثاو
 هي يسال ازتأاج) دم (لوسب اقدم( نا )ربا ةرومرخآ ىلا هن نالت
 3 .1 )هبلا» اصلا نم ضوم هونت( لك) .فطغ(نوئمؤلاو) ةرقلا

 ءؤتف هسرنمدحأ نب قرخنالنواوةي (4سروبتكو
 الا فورطظلا ةهجب رولا ناك امو ناالج ها ىراصتلاو
 هقلباتمك داقتعانماولاملو ةدسحاولا ل / اواكلاونمآو رظنلا اوئءءاولو
 سولو ا ايسالاو بوتس وق امتع ب هاربا ىلا لزنأ و ان :دالزتأامو
 انأب و موملا نكلو نواسم ل نوت مهسرتجسأ كقول مح رن منويدالا قوأامو ىسيعو
 :رم نءاوغونب دحبومو نيامازباكسن ىوثعملا مهدات اوكردأو « ايدئالاراؤنأ
 دود هأرحوردتفا فرظريرطتدوجإو ىوتمةةرغتلاو
 نان ر هاظلا و تاذلا ةرياغمودد ترطب اارطانلا عب فرظلا ىلع حوراارظنع قيام
 جورل فار ,ظنلا كلرئاذاف ةرو سلاو مسهل فرظلاب دارأو نيثثاح ؤيةريضحو ثيش ةريشح كرب
 تمم شاكرع» ىم نيلاضلا موقلا نءناكو «ايدمالا نيب قرف فرظل ا ىف هرسمحو
 هفنرهل ا دوجوسمؤامىذلا ولا (ىدعملا عدوي داجاروكت سن ؟ىدآ » دوتآدوخوج
 ىذا اوه باو ءالرط انلافدب عغتتملا ءيف ىراسملا "1 لب رجال سيل رابتعالا نال ءانلا لاذ
 هنآك حور ىذفاوهنافالا ةغيفملا ف هاملافرظوهو هلا ىلسعالءامملا ىلع هرظتعمتب
 يلا يلا ارظابنوكيوةروسلا ىفارظنلا نمغ رغب ىذفاو» ةسيناسثالا لسساولا لوي

 ديم دتتروساهيادنتادرم هنن »رشم ىبضحلا



 عمل

 االهأ ارب ناطي شال نوروهمم نارسما ىف نوب
 ازور مكب هارت ثياكح» ىلاعت هلارك ذنع عسالوةراجت مهلثال نيذلا لابرلا نم
 اذه م ىئاوبدزا هندوناروادك ىتلاحرمسزا تشى رازاب ردؤغاوج
 .نمال هل ةعقاو لاح ةو- نم حابصلاب قولا ىفارا .اهنرردي نكىذلا
 ذو( ىنهلل) يك زوو ثمر شلد ىرازابدركه زور تشك رب
 اك اروات فكل وذفلاوإلا كم بهار هدا او عمشلاب قوسأا فارم أروديارابتةرارملاو
 ىأرا ل بهذلاىربج لوشنلاوبأ كاذ (ىعلا) مناكدرهىوب يرجح نيهونالذ
 تاكد لك .ءاطت ئثىأ ظرتنالذأ.4 لاقو اع هلاسن ,1لاونملا اذهل بهارلا

 نور زورتامرد .غارح!ةنابوجو فى دركي« نير ى» *«ىشمراسغلاو حايصملا ىف
 ىذللاراهللا طسوابلاط كنك ةلاحتنأ لعفتئثىأ كى اناةاع(ىدعملا) يغالشبح
 ىعجنيهنا ىلع ح اي سم اروي نع يتغير !هلاروعناننوكيأموغالا !ذهنيك اكد! ىلءارئادو

 اك (ىنلا) «ىدن[تايحزاهسدوبدك و ىدآر وسر عوج تنك ىو ةاع
 نوكيابمد[باطا بنام لك ىفابيحم 4لاق مالكا لذ هلوضغا !ىنا نم بهارلا عمم

 اولاف مكب ربت لأ ىلاعت وق نم تكف واول ايف انحرلا سذالا كاذةايح نمايح
 فو اينالا ىلا ةريثك ماو نمقأ تح .لاثه ءراوخا لسلو لزالا قرخأ لح انه هىلب
 ىلسيلاراشأ ىذلا ىنرما!سب و ايتاكو ل اهت يقال غايَياصو ىلا متدهنلا ءءاعدهامامع
 يرانا نبات فكىدرمتسهإل كم نعلالبقي حلا سفتدج الواو دله

 ,.وم ةيهل |ةسيقن بح اص لسحر له ىدت ب (ىندملا ) يرح ىانا دىارخ آد ةنامد هوب

 نم ايملاعاي لاقو هءاجأ تاملكلا ارانب ,«لوشنلاوبأ عملا فاسوالا
 نيمدآلاب ولع قوسلا اذه سمالارخآةممذلا قالخالا

 الجر بل [لوضقا بال بهارلا لا (ىنسملا) كاك
 تناك ملكبلطأال نكنوالجر بلطاىنعب صرألاو هرشا|تتوو بضغلا وب رطف

 هريشلاو صرحا قب. رطب السر توكبتأ هدأ لب
 يفسد كي وداد ير ذو رثاء فرضي وذل تفو فو

 ”ةرمتوهشتفوو مخ تقو و ىم هتفهب>و هن ءنذب نوكيفئشف عمطبالو لوغعم
 يالا ةووشلاتنوو بضغلا تق لجرلا نبا (ىدعملا) ركب وك اود ىدرم با
 ىذا ىوتما !لجرلاو هف ةلغ ةلعع هتاقال م ىف ىى ماو ىرجأ هبل انا هنيدى ظئاممل أر
 اردىدرملاحودنردوك ف ىم خللا ىدسلاب هيلط نعةيانك اراهنمتلابهيلط قالا

 تاوحا



 .ًامسوتلا لا نيدهىفايندلاف لجرلا نبا (ىعللا) يناجزو ما منكواىادناتهتامج
 !ىحورهقم رط قنا اىاهيبب ةادقلا هرعت مويلا ذه ىف تح ةو لاو بضغلا ىلع يللا

 -ةمهنوك ةلاح به ارا .؟لوضفللا ارب لاث(ىنلا] 6

 اذه ىقرظنلان ما قش ف مكح نع لذا بهاراب تنأنكناودوجولارداناثيش

 تنأو (ىنلا) ردت ماكحا ىفامييامعرف « ربخ ىو صاز ىيرقرطانو ىءصو هلا
 ىندي ىم لال ريدغتلا ماك لسالاو ندغ عر فلافل سالا نم تالربخالع .رغالر طا: بهاراب
 ماك !نم كلرمخال لذا تنأر 4 مكحالرداتلاو رداتهبلطنىذلا يشلا دباملل ىرم كا الات
 حالصلا مهفنالو كتئاذنم تاعاطلا ىرتالك كفن ف رظالا نعمأ ىسهلالا ءاشتلا
 ارطانتنك مهرابشخا نم مماعاطو ىالنا ىساعمتلعناو كرايشخا درجت نمىوفتلاو
 لثاسلا اذهو ردقلاو ءاضفلا ما دسم أ لسالاو نمنع رذلا نان لسالا نعالهاذع رغال

 لم دبجوتلار ادا باسو يقيل ةاوبو نبش !واعلرشتاوا
 هتبواظنم ىف ةوقبةعاءااو ةدسلا له بهذموررأ ىنغلا دسبعهيشلاناذ ةيانكللا قبر

 نمدحوبام لكو ٠ رومالانءىرام كبي“ « دمتلاوهفاءاشتيو همالغلا ب
 4ع ىافاوهو ه ماتوا | رئرمع تطملتم رشل لع

 !نم قبيفرو ديف كىرديال الاضءاضقلا هع ماوذلا ىلءرئادلا كلذلا
 اا لا ىلا اطار أنا ول مهلعصءاضقااب دراطم
 ةيشرتاعلاتامج عج ىسولالا شما 1لوقي أك
 . الاء (ىداا) ارد ,هراشدي د -دما دركب آم ارهراج
 ارمهظمو نمحأ كلذلا لع .ةمكحر هظو ردقلاو ءاضتل!ءاجاذا نعيم مسالا ارطاوديدحلا
 مدا تامج ل هج د هلأ لماكلا تالا درأطع سيق

 قامت « ىمأ سهالا نالءامنانوكيف ىل عت هللار دتةسو ام ىلع نار ديال .؟كلارطاوديدملاو
 كارتىاطىم ارورغم نكتالو هلل ةرد-ةلاوةودلا نأ دقتمت نأ كيلعف همكح مكسملاو

 ! .(ينملا) 5 ماك أك ارءروداد



 نشف
 |رايتخا لديوف سيلهنا عمةةيمملا نءتاةغورهاظلاىلارظنلا ىف تير
 ن و ءاشنام فيكن تنأ ىذلا قب رطلا ىلسع بهذ ىحاملا

 ملوي جسأ اذازئاعلاو اذك لسعف لوفي عسأ 1ذ1لئاغلا نانلتامااورذاغلا
 انل(ىنعلا) عاب رخآنيسمهاررببآ ٠ ايدك نس شدركىديدبنوحاط ىوتمالثع
 راع الرع لمت ثقولا كارلا ارظناو « ىح مالارخ( نود اطلاع كرو رودثيأد
 رخل امو ىسولالاريد_الا ةيصعملاو ىلا ةدابعلاو ةءاطال لرحلا نا عنو نوح اطل

 أ بارثلا تيأرإ ىنعلا) ّاردابر ركب الاخ نايمرد «٠ اوهربدمآربىديدار لخط ىوتنم
 ,«سيل بارتل!باهز لءتق بازتلا طسورف ىذلءاوهالر ذااشبا وهلا ىلع

 الرف الراكر يش نا ملءافاذ ,تلعاذاةرابغلاو بارتلل لرحمءاوولاو ءاوولا ندوه
 ارابالاءايشالا

 'مشأ ةرذلا .٠ شوج و يبخر كد .ةىايكيدإل ىء ميت
 نب ىأ تايلغلا قركسةلارو دقىرت

 2-2 ركقاارد: ناماغلا :0ذكرإتلا نمر.

 . نكسارمعلل ة مو فم تاماجسك[+ التناك لو ىلا عتق تافرصتلا عم

 مك هرم ٠ بمركمرداركبإلا ماىاكنك|9» ىم ديحرتاارا ,ارسأ كولا
 اريس لن ةرعش لكل تيطعأ نأميركسلار :ةركسلاق بوبالق ملا لات(ىنءلا) م« تمداد

 (ىدلازم ركن ارندا دريس ى دي ذركخ رفق ك هَ

 ا |ىطعارظتانربسلاثيار الريسي رتغتالثل رادغلاا

 . اربالودشد دركى ني دثجإل ىع ل هضلاور مصل د
 محا هسقتو هنا نمرود تو بالو لا تار ودار ,ظ::ىتمسا (ينلا) ؛ ار باريت نيرا
 بالودلا نار ودبي اارظنا ىأ عسب مسا أ وغلاء املا نايرج ىلا ارظنا اضيأ اج راغأل هَ

 (يلا)6 .اهتمالع سدارت اديدو كيلو مدي ىكيوكى مهرتإل ىوتشم ءاملاو

 داو ور نكلو رح ىرأانأ لوذ:و بالو دلا ار ظ::لئاغاب 7
 بااتوأ دو وعملا بالودلا نم معابالوماو ْىءتام العلا نم كيم سلو لاغرسلاا ذه نم
 |ريدغتلاو ةبولالاةدارالانعةرابعءاملاناررجةءرسو ناوكسسالاعمبجوأ ناسنالا

 دئسأو بالودلا تاذ نم بالودف:ةكرحورود ىأرب نمد لءااذاهاب ايش نمينفبالا
 | نماذك ىسولالاريدقنلاو ةدارالا نعلفاغومن وذا ىلا ضرالا ىف عقاولا سمفلاو دمسلا
 ةارالاو يملا يدنتلا ع فاضي ره ضع هبل ماا لهو فنك دوداكأر

 ةوايرلا



 فرع اناثداو نم تر دس ةح ابن ىأر نكرم ىف هارب هسفنو زمهلا ىريىذلا نان ةمئابرلا
 تكسالاو نم عرشلا بجومب هتعط ىضنقانأن هرذقو هللاءاشقباهرو دسنا معو هروصقب
 تيأراد (ىدملا) عركاردابردبدلبت تربح هرصتخم ىديدوجارفكش درك إف ىمرياسومف
 لوسيولا تدرأ ناي بلا ارنا ةربح تل مزلنلارصنخر لا نفصو ديزارودو ةكرج
 فرع نمر هظم نوكس ى بح هننا-اوظتاو هفةردقلاو فرست | طعأ ةحودممل اةريخلا ىلا

 (ينعلا) 6 دوهتاريحواديداير :هكن او هدوننايوكرسديدار فكك قو ىم هنال لكلا
 ا رارسالاب | هلكتم تاك هللا عنس ده اش نم ىئمي ملك لاوهال اذ ناكرصل ا نفع ىأ أرىذلا لاذو

 ناكىسهلالا لامملا: دهاشم ىلا لصو نم ىألنا .ناكرمبلا ىأر ىذلا كاذو ةيهلالا

 هكتآو «دنكاهنبنديدار فكه كن 6 ل ىوثم ةرخلالام مالو اين لاع نمةربخ الاناربح
 نم قرع نمىنعي تاينلا زمن ديزلاىأر ىذلا كاذو (يسملا) يدك ايردلدديدارد
 توكيوراك لك لعفي هسغنبة ريل ١ ةبترا هتنب لو ىسملال' املا ىلا لصبلو ةبهلالا تاغصلا
 لك ردةيودلبسانملاءازاب نقلا دحبو ةللاصلا لامحالا ف ىعب وفرصتلا هجو ىلع

 بنار ا'فسقاو ار هيلفرا مريل اىأرىذلا 1! فيطا ىلع سفن
 ملاعلاو ىنملارصلابو ةينوكسلا بااوةلاويروصلاعاجالادبزلا داراق ةينابرلا ف اسوالاو

 ةكرضمو هللا ةٌعاذاجما ةبفوكملا بلاوعلا ولولا ماسح الا ةكرح ىأر نم ينعي ىسهلالا

 ار ىأرنمو +1للاههقا فرع نمقوفَ قر ارسسالابو ثامنا ماكشلا قالة دارا
 اردديدفكواهك د[ 9 ىرتتم فاجف لكقإاقبك سر ءلظم ناك عم ار حب دها شو: ةبغلا

 ( ىهىتل'تاقولخملا ىأر ىذملا كاذو (ىعلا) يدوب رم ىواديدابرددكسناو ب دونشدرك
 أرح ىأرىذلا كلاذو بيسملا نع لفغو باب ف ناك ديلا هبا
 | هراعثرد دشايديدا ودك هكن 1 ى وف راعوههتر دقو هفريست ىلارظنو ىنعم لا
 ةياثمىهيتلاةوهلاروصلا هاله ىأر ىلا لاذو (ىنعملا) م رابتخا بد ديد دهكلاو

 قبو با اودادسعالا دبش لا ذناك اهتاذ نما اكسو ٠ !.ثالا ناكر ساقو ديزل
 ارحب ىأر ىذملا دلاذو ءرايشخ ابل صح 4 لصحام نانو ددعتللاو ةرثكلا هبت رم
 توعد اركو هللا ذخت اوريم دنلا طقساورايتخاالألاذرأ م ه4 ةدارالاو لوأاو ةردقلانا

 ارفع إل ىوثمايرجىأ ارثمر ايسوح لسملاةوع دنا ىلا ذه مار مناطسم نورك
 ىموجللاف نمؤم(ىعملا) «نانمؤمزاشابب ومنا منيه ٠ تالفىاكىدرمشفك
 » موشن ؤمادخدهارخرك تفك ل ىودم نئمؤملا نم نكو السم نكو مسا نالذاي

 ىلا ىثيعدارأو ىفاعادقا لبقنا سؤ ىمومملا لاقف( ىنعملا] م موش نقوم مهرضفديازفرو
 ادخدهاوخ تفك ىو ائفومنوك | هناسحاو لشن هللاداز ناو انمثم نوكأ مالسالا



 ((ني0]
 ابا بلطي ىلاعتدقا ىبوصلل نموثلا لاق (ىنعملا) يي رتناج زود تسدززادهراتهرتناءا
 مالسالا بيس راثلا دب ملح و روتر سان ىتحرفكسلا ءدامعل ىضربالو ىلا هت لاق نال

 (ىمملا] هب تشنكر نارفكى وست دنتكى ٠ تشزناطيشنآو سغسف:كبلال كم
 ىهو تنكس اونارنكلا بناج كن ابصسي ميقلاناطيستلا كاذو وملاك غن نكسلا
 0 اشيانوح فصنمىا تفك 9 ىوتثم مالسالا نم كناعنع وةينكملا
 انوك أ نيبلاغاناك اذا ف اب هلىاق اقام نصل نم عمسال( ينملا يك دنس روزا يك

 بلاقمكممفافرطتآ« تسلاغرك ندين 6نآرابإل ىم ىوذأاخالاسانواقيدص
 بااقلادالفرطلا كاذ فوق أو ابلاةنوكبنمةقداسمىلءردقا (ىنسعملا) « تسذاجا

 دوسهحوا تساوخن و تفز ق دس نمزا تساوى ادخ نوجإل ىماربج «قنل ىنبذاج
 ىفةدئانلااءماهظعواب رئاتدس ىنمبلط ىلاعتهللانااا م تفرز ششبي نوح

 هتدارانا ال نامالا ىنستداراىف :دئافا!امىأمادقيهذنالهشاةداراىأ انامل هياط

 |رهقتي نم نآو هدربشبب اردو تساو + ناطيشو سفن إف ىم ل خالى أ ماد هامل

 امهتداراو ا.هدوصقمنالءغب ناط. كلاو سيفنل[ كيلو (يعلل) مب هرم درخو تشك

 ىربلا لبق نما هورئأ اهل قب مو ةيولغمو :روكمج وايش ائعلا كلنر !امدغب وا خاب هذيوا

 | شوخ شةندسوردلا « ىتخاقارسورست كيوتل ىم الئمةيرجلا بهلمتأب
 هتمفر لزتماورصقل ا لاذو «:ين ىأ ًالزمواريمق تونطصا تأ (ىنمملا) «ىت-شارنا
 دماىركيد ه ريس ىاجتآدو دهم ىاوخ وو ىوتشم نمسح فيطل شقن ةئاسج
 ىنأ هعشومرربخ ليوا دصسمرمما / الاذ نوكي نأ تبلطر(ىيمملا) مب ردت خاسار تكس

 عضوو.ىدوحو رصقعنطس هللا تا قح ف كد امم ا لسماب ىنعي ةسينكواريد هعجرخآ دحاو

 ريخ لحج توكينأ تم بلطو ةنسكسا لاسعالاب بل قلارمعونانرعلاو مالسالاو ناسعالا هيف
 سهلا نا لسماي كبه ذم ناكسسم اذافارب دىدوجو دعسم |«: طسا نأ ط يكل او سغنل ا كالتو

 زج اعانأو رميغتلاو لي دبتل ا ىلعر داق ىلاعت هلاوناسءالل عاد اورذكتل نايذاجت اطبشا او

 بى ديفايونابو ىوتشمرح ؟لانمو ناطيدلاو سفنلا بناج تعبت ىزجلوردق ائث”ىا ىلع
 تح اسايركتكح ثنا هبشياذه ىف وب رمي ىزاسي شوخن هات ساب رك
 ار سايركو تمغر هدرجن 9 ىم اغبطا نطفة سيلا لجال دعتظستا
 نم مصملاو اناطفتو *ابق ساركلا ااذرمتناتدرا أو (ىنسلا) يدركراولشا
 ناجدوبهج ساب رك ةرايسإلل ىونثمالاورس سايركسلا لاذ لج كالامخجر ةمس انخخلاو برا

 يولفم وكيت ريف ساب ر كذا جالءامخحورإب (ىنلا) يندش لاف ذكىازت
 لم اماب لا هبشو هبه ذمتابث ا لحالساب ركسلابهسفن ىربجلا هبسشف بلاغلا كاذئأر



 نع
 ناك الاورسسايركسلاعانطءاي ناطبشلاو س فنا هبشوان اطغق سابركل ' عاتطسا بلاطو
 هكاسو ىدوجو قلخ قم ا تا ناط.كلاو سفن اركم نم صالخ الو ةاخال لوقي رجلا

 طسولا ف ىنذامارذاكمالء مج ناطي ثلا عمتضض انو سغنلا تنأف انمؤثمنوكينأ با
 بولغمواهكن 1« تسيح س ركنا مرج دش نوبزوا طع هيلاغل عمات بولغملاو بولغماناق

 اها اطغت دع انطس ا ىلءر دوار اي ولغدر راس ساي ركل بح اس(ىنملا) ©« تسيكت سين بلاق

 ةردقلا ةزنم هسفنىربإا لزنفنوكينمبلاغلابواغم سبل ىذلا كلا ذو سايركملا مرج
 ىلاسن هللا ةدارا ةغلا خم ىلء ناطي كاردقو سفالاتردقاذا لوفي ىربملا ناك ةبوكلاو

 (ينمل ايدل ذوا ها كلمرد نيراخ م ئارب ىوربوا تساوخ ىبى سكن وحال ىوئنمعنصأام
 انديسقأ امواكوش هتمو كلم ىف عر زو 4 ابلاغ ناكو هيلع بهذ ىلاءنهتدارا البا دم! نام
 تاملكلاءذهواونمنوزرتحو سانثلا اهلعبلالا ىربجلا تال نعت اماكلا«دبانالومو
 .اخيحناسؤو ىم نمؤملا بناب نم أيسا باو ةينآلا
 .تبيلا بح اسناك اذان (ىنمما هي دورى تنالخ

 ىورب نينج هكه دوب ىراوخ ن
 |ةناهالا»ذهلثم هيله عمت ثد

 سوحلا يجر فحأ ثنكنا (ىعلا) 4 مربناظنيا اد خرب كي

 مرورا ءاوخانىمكمك 9 ىم ةوخاو نآتلا ذهل ىلعمدقي ىلا كاذ تلانأ ارفاكوأ
 ىف لعن, كلامعرر ىلاعت هتدارا الب ىذا كلاذو(ىنعملا) يي رج كحوا تكل مرد اددزك هوا

 نال هتدارا قلعتن نأ ريغ نم مكسحلا ةبيلاهل لعن ىلم ناطيكلارد شيال مكسملا ا ةيبلاه هكنلم

 4لاقو ىلا ىربلا عب وني لاحلاب ىضري سيل نكسلو جيقلارملاو ريحا دير مىلاصت هللا
 هوسأ كلمت لانأ مهرمك او سوما ثحأ تنكو لوانأ ةءرد#قلا بهذه لئافوه نما
 الرشا دهر هلاغرو ىلاعت لا ةةيشمقاعت الب يللا بلاط توك, ادأ نأ, لوأو هاب نلظلا
 الاذو(ىمملا) ينيرف ؟مدندزمددرابن هك هني:دربكورفاروا تكلم ىوتشم هيقأ الذ
 بح اص نمقطنلاو سفنلا لام كلاذتأب رك ذىدقا لس هطبضاو هكسما هللا لموه ىذلا

 دهاوخ وا عفرإل ىم ردغب ىنعي هكسلم نم هعفر ى هر دقي الو قطنلا عفر ىلعردقيالة ايما
 هءقرر هعةدسلاطي قأسانأر رقم لا نمو (يدملا) «شديازخا ىئهصغمدرهوبدو شدياب ىو

 "هسا جب ست ل م مك
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 ماني رمجلاةلزتمملاو دم ردغلا لوق ا ذسهو ةسغل ب4 درب سفن لكن! طيشلنكل هعقد# مزاي د
 وبدنيا دس قوام عصر دانسالا ا ذهوداطبشلاو سفن لالش الاوءاوغالانودنسي

 قئاللاناذكلاوحالا تنأك ادان(ىدلأ) يي نمجن ارهرد تسر ابلاغ هكتوج هتدش ديا
 مداىالابلاة سلم لك ىفناط.ك اتركي ال هاطوب مامات ناطيشا ناسنالانوكيتأ
 مه نعرا 'اطبشدشك نيك !دابمان 9 ىوثم لامراشأا ذهلوررش "ىلا لصوهموكحم نك أ
 مائئالاو نيكل ىتمابح اسناطيشلا نوكمالىتح (ىنءلا ينمو ذات دربك ممسددج رسب
 ةوقودنيعملا من ىلاصق ةوقىسنو ىتواعبالر يدم نسخ أيالدوجومهق ا نفل اوذ كل انه دعب
 (ىنملا) م دوشوكينركذ نمراكد كرز ا «دوشو ادا سم دهاوخو ا هكم 1و ىم نيرسءانلارمخ
 امفيطلو ان ىلا»نركسسي نمف هنفلاما دافالما هدام وكماتي دارااذا ىلا كاذو
 هليرشاح(ىدلا) 4 ناكمالو ناكمرددمآمك ا و ناك هللاءاش شبا 'هلشاحإط وتتم
 ناك ههلاءاشامو نركيف نك 4لومب تأ اًئيشهقادارأ اذا ىوق ىلعناك هللاءاثئشىأ
 ىلامثلل|لاقاىربملا لاذ (لساحلا) تاكمالوناكم فاك ا ىقأ ىلاعن هال نكي ملأ ثيرلامو
 ناردقألاذهلو ىالسا دريل نكسإو درف هجازيالو دعب بولغما دبا نوكماللطملا لعافلا
 هوأ عا ىبو اك ءرد سك يه زف ىو هتدارا عنيكيخ توكم رم ناطيثلاالار ام نوك |
 ىو ةرعشس أر ديزينأ سم الب كلم ىفادبأ دج ردي الإ ىءلا) عوم ىاتكيرس دياز غينرد

 هكلبشللاا (ىمملا)« واناطيشتاردرب نب رثك ءرانآ مرفوت سوا كلم كلم
 تاطيشلا كاذمساب ىلع بالكلارغحاو« كاهن َرْفَحُرَم ةغذالذموكملاو مالاو
 لثم#» لاقاذهلو ىلا هثهفاىلا ىربإلا نم باطخا ذهو هللا باب بالكر مس أ ناطيشلا ىنمي
 سال لال الناب رلا باب ىلع تاطبشلا لس ناس ىف اذه تامر رييباطيش

 # رسوو ردثاب هداه شردرب « رديدثابى رك ارث ثط ىو هللا ىلا لوسولا نع
 بأي ةيث ىل# ههجوو هسأر اعشاو توكب باكلا لاذ باك ىو رثلا باي ف ناكناد (ىنعلا)
 أردنا دشاب «. دنشكى شمد هاه ناكدوك له ىم ج راملاولخا دفا ظحاليائانتاكرتلا
 الاذو بلكلا لادبنذنوبصيتيبلا لاغطأو (ىنعلا) هي دشمراودن نالفطتسد
 لاغط أدي ريقح باكا الكس ةرانح بحا هلا غ2 الا كلت ديف نوكي باكلا
 هج دنكربعمهناكرك ازابإو ىوشم ىلاعت هللاىلا نوبوسنم منا لعب بلكملا تالقي راطلا
 باكةاك ا ربعم عفو ناكرتلاثبم نم بير غربعنا دعت (ىعم ا) يب دنكر نريشوييمه ىورب
 لكيلواب هد ثرافكلا ىلع*ادشادك قط ىومالماحرك ذلا عسسلا لثم بي رفا ألا ذىلعناكرثلا
 ئارشلا لعاف ىأراقكلا لمءادش أر است اطبشلا كلاذنأب (ىنعملا] عش راشنوجودعاب
 مجمادعأ ىلعو درولا لمع ايلوالا ىلع نكسلو ميله بلاغو هللابابىلءبناجالا ةاصعلا ىو

 لدم



 4م
 ناالأ ىلاعت هلو: ىوق- ىلع مواعضاوتي لب*ايلوالا لالضا سيال ناطيشلا ناف دلوشلا لم
 ناىوف ىلع هتبلغ نمار ع يلا هل اهنلا دابعن الو نوير مهالو مبلع فوخال هللاءايلوأ
 الدابعالانيمجأ مهي وغالكتزعبفلاقنا طبسكلادرط انو ناطلس مجلع ذل سيل ىدابع
 !ةيآلا ىلا ةراشارافكسل!ىلم*ادشأ فوة ىفسيلو نينو 1ىأ نيصلخحلا مهنم
 يب ءامجر رافكلا ىلعءادشأ هعمزبألا اوهللالو ردم لوئي هللاتالوتفلا
 عمسال لالضالاب ملم هتبلفر افكسلا ىلء هت دش لب مد[ءانبا نموهالومدن ا ىلع ناطبششلا
 « تاك رثشدادمك حافت باز ىمناطل مولع كل سبل ىداب ءناهلىلاصنهثلالوق
 ناك رتلاتيب لاف الباكللاةاعأ مناك امو( ىنعملا) م نابسابو تسا هد فاو ناثخخآ

 باكلا كلاذو باكل ديرثلاةموهو قاقرلاام نم ىأ جالا *

 4 لص ولو اسراسو أيذاوناك !ًذك ءاذغا!ببسد

 ركسفةئامهيفروظبى أ ءيفرذضي و دوحولاىلا مدعلا نمي أ ىأ ىامتدقلا ءددواهللاباب
 مكفلخ هللاو ىلا عت هللا لاقل اعفالاو تابعالا ميج لاش نال هيفاوةلع ىندي 4و

 لعجو (ىنملا) م ديوثلبن ىور بارا دياثه دنكرا ى  دفاراهورنا ظ ىرتث.نولمعتامو
 نسا اهوجو ديد اطيل يحل ازَع ناطب_كل داب ههوحو ءامىلاهت هللا
 اؤناك ىن-تالالشل ا ىف موعقوأو نب ريتك هال عهجو /امقارأ ناطيشلا نا ما .عبقلاو
 مك ماعمل دبا, ناز ناطي شل بمكه ماع يور تمباسغت بآ قى م لأ مهل. ماعنالاك
 ىلاعتهللابايىف بكره ىالَنأطبَكلاكأن جاما كلا ىأ 4ماوعلاهجوءام ( ىندلا)
 ادكسم ءازغجاؤتلاءام نم ناكرتلا باب باكد أك ءانفواماءط ماوعلاهجوءام نمد
 اذانالؤ أرئاغسلا مسهل نيري هنا ثلا دابعل ىس عملا باكرا ىف ىصساذا وذ هل لصعم نا طبشلا

 نايرئارمكح دئابننوح « رانابتردقءاكرخردربإو ىوتثم رثاكلا مهل نيزءوءاطأ
 هللا ةرد ءاكرت باب

 (هيءارذ طسا) فوكملا لهأ بلك لثمملأ
 تيهولا فوكردربإلب ىوتم مهتادا .ارااونيندا سلا قيلاسخلا نمريثكىكسمي بلغنا

 باكدلا لم ةيهولالا ف وكب اب ىلع( ىن“ 0 يالرع وحر م|ءرذةرذ ها كوع

 نيغبكشم ىأ قرعلا نيكر حي ىنعمءارلاو ماما مب كره ةىسهلالا مالا نيبلاط

 سمانا يولع | م4



 (( فلز

 نيطساي سالابالاو نيط ايشلا صور| هنأو ناط ثلا ناوعأ نمل ماما قول اينيفصتمو
 هذهو ف هكلاك ىلا ىفةيميل الا ةبترملا نان بكس اكى سول الاف وكلا ديسو وءانب موعرذأ
 | نيكس ر حتو ةطوسم مهلجرأ نيعضاو ف وكلا باص بلكت اطم لاو بابلاك اين هلا
 دابعلا نم دح أ ءاوغالةيهلالا :دارالا قلعت ىنابرلا مكس ا نيل ال ةرذةرذنيئيهمو مهقو رع
 نيا دن ىهرنبرد نوح هاندكنكى ناضماويدسىاإط ىم هللا ةدارا نو ىلع نوع رشيف

 اذه ىتح برجو نتما نبا, باك اب باطخ ىلع هيف نم داب بلكى المبلل (ىنعملا جاي قلحخ
 اى نكبم عمك ى محل ىم اب ىلا*ىبلل مهما دقأ نوعضي فيكى ب رطلا اذهىفقلحلا
 قدملا ىف ىتحررظت او مهعئماو م.لع لمح!( ىنهملا) يي نو دصر دا هدامدشاب هكانو ركس
 ىف نوكي نمر همدقاتائوابوت قد سلا ىف نوكي نم لعل ىأ ارك ذ مهضعن وىتن أ مهضعن نوكت

 هج رز ذوعا سن ال ىو مْوَصميلالا هدابع ىلع نا طيشلا لامأ ام :
 ذوعتلانوكي ئثىالف انكم مالا ناك اذا ( ىندملا] يو كتمت عفرتزا دا ىو دش
 باكا نوكيا ىأ ىلوالارسكو ةيناثلاءانلا عتب كنزعت وكم هتوو هعفرتن م باكا امل
 هللا بابل ىآلا ىلع ناطبشلا لمحت ل ميج .رلا نا طعيشلا نمهناب ةوعأ ىنعي ةلهل-ا مت هعفرت نم
 نم صال 1 هرمي ىلاعت هللا ىلإ هايم الا ىنعع نوكتناكرلا باكل ثم
 2 ناجرتلا نم ةناعتسالا هيلع كحال يجئانممس ناكر غلا بايلىفآلا بلطي

 (ينملا) حب اكرر تكس ريدزرشلنابءاطخال ياك سن ةذوعا ناو ىم باكل نم
 ىلع توسو مسخدلبلا لرئاءناك رتل لرفتاكى ع محرلا ناليشلانهئايذرمأ هلك نارلعان
 ىم تاهيكارسثنماطوفح نوكيل هلَعرَصَدَوَعأ هلل ىف هم ب رطلا ىف عتفاوثلباك

 بالو رذاغ دجى (ىندملا) م ونءاجودوسز مهاوخ ىتحاس ه وتءاكرخردرعاس ان
 ٠ تسزجاعْلهتوطسزا كرت هكنوح 9 ىم ةجاح كدوحو كهابءنم بلملاو

 بلكلا ةبيهوةوطس بيس ناكرتلا نوكيا 'نكسا (ىهملا) يي تدسازياجان ناقن ناوذرعا

 باكل ولغم نركيا ل نأك ثلا ىنعي ذهوذ
 كل زاذوعاديوكمه ارت ىرتم وت ارمغ ناكر خال ع رمش لاو باكل نم 8

 بلكلا نمذوغأ لوغب اضيأ تايرتلا نال(ىعملا] ب نطوردناما«ةئامردلسز مهو ننعك
 ىمن نمو ندمآردنيربىراب ىخونإو ىم باكلا نمازجاع تبقي نرلاو تملا ىفانأ الئات
 باكللا فوخ نمبأ لا اذهل* ىحاىلعر دقتال تنأرف اسما (ينعل ا يد نورس ردزوراب
 .[لوقناك.:باكلا اذه فون نمبايلا اذه جراخ جو رانا ىلهر دة الاب أانأو

 آلا دعب (ىذملا] يقنع دنس ارو در هل قيءكم ننقو لرنرسرب تونك | الاخ اط ى م بعص
 الرتهتت شأحؤإو ىو ءقنعلا طار امهم لكل نأك ابلكنأب رفا لاو كلرقلا سأرىلءبارثلا

 كب



 انف
 | نعازجاعرسيل الرتلا هاشاس (ىنملل) يدنك قدوخرنريشدشاب هس لس « ديزر كنا
 عبسلا يتوكيام باكلا ةييملاو فنعاأ رس ساكلا لع برشإ وأ_ةمالو باكلا
 قلاب ول_فمكإللا اذكناك رثلا بول ةمباكللانأ كنف امدهنم *قيهفوخنمركذلا
 ارمسيبالو عمسنالاريمقم ىلولاو ىنلاو كلل !تاكل ةرذرا دهم بش نم ةلاسهتلارهط أولو ىلامن
 ةسوسخم قاب ةردقلانا ىرجلا مءاغريمملا كيلا وار لئارغغ مه ءفنسلك لرغي و
 اذ -موىفاما باطل ىلاعت هللالوش نكلو 4ةردثالو فبعض ديكن اطيسشلا نا مهفاو
 ىم كرايتخالدبعلا قال نم سيل ىفاعن ىلا نمرفكلا ىرايشخ اوال ثنك امبيسلا
 توهد تأ نماي (ىدملا) مية تامردقكسايدش الاس .تادزيريشاردوخ هكىا)
 هم تناو تيموتناك ةنس مكى لاعت قملا لوبغم كنا ثينظىأ ىلاعن هقدسا.كاسفت
 د_ةكتوج» ىو. ناطيشلاةمو امم نع ثزمتىا نها رزدعو دنمو ام ىل هر دقت بلكي
 اذه لعفي ىمىلا ا مراكش ىقسدش ل راك نو « راكش ون ىارب لسنا

 .بو ماين + .ممك هلا دسأ كغ توعا
 | نكت ادابعلاو تاعاطلا دب دم لور ال سن .باكناكل هللا دسأ تنك
 أر ذاكت آى نمؤم نفك ب او» -9 رابط كااؤلارسمملا ذلاريسأ ثنكسن تيعدااك هللادسأ نكت
 مم ةةةركدش ايها تتح تفك ل بل دوهدن رابتخا نابث اردوار ىربج

 انودو در كتم ار ىس ورمل وةذفنو[ مة اللهو هكر مح ناباس ءارنآ نع
 ع داو تارا ديسك ارح ت ثم هك .ث ميراكنا ديآ مزالوجو مانذ

 اتابايتاراسم»

 تايبلا لبق تاق ىريملاارفاكلا 0 نمؤملا لرقداس ىف اذه 6
 ةئسلا حلا طأد نط لوما توم لبع سال فلا خْئئدبف سبل را نع مدغتملا

 هوك ا اب ةءريمل
 | ضعبلا مسهرفكرلبتعالا اذهب و ىل وأتلا بناج نوبهذيو ىهاونلاو ماوالا نول بغبالو
 مهسقتالاونيثاهردقو هفا* ءاشباونم[ال ةدسسل الهام أور افك اة فيلاكسلا مهل امسالو
 ىنلا لوقو رمل دبعلار اين !هتايثا ىف ىتسلا لوقو انالوموانديسلاتانملوايرابتخا زج



 قربلاوربجلار افقي رطلا لا ةنيسم فوزا امس
 الا نوكحمي ور ويجي ررمالاع بج ىفانأ لوقي و ارايتخا هسفناىريالىذلاوه

 ءايننالا ةطساوبىه يتلا ىهاونلاورماوالا سمبل توركتبف 7
 ةنجلانال ةنمملا اراكنا ملي ىبهتلاو مالا مسا .هراكسشنأ ن |ندو دسافلامسهمجزبا خولة زي و

 تاما سلا ارا متواونم رذلاو) ىلاعت لوا ىلاعت هللا رمالاعيطمناكن اءازج نوكنت
 ممل دلو ةروطم جاوزأا مق مولا دبأ فني دفاخر مالا اهتش نم ىرحتا اج مولح دسم
 انتانآناوبذكنيذلاو) ىلاعت هونت هازج 4نوكست هج ءماوأ فلاخ نأ ,او يطل
 هلآمنوكيئث ىأ ىلا هرعخلا وأ الو( تودلاخ ا مق معرانل|باسكم أكائلوا !هنعاو ربك ساو
 تأ عي ىريإلا الاذنأبردفقااراةةوب رطلا قوةراشالا يفك :لوأعا تال

 دامتعالا اذن ءنوكستو دلثثاداسفل اكلنا
 ىرمس عاومشلا !نمؤم تفك ف ع ىرب_لا ىلع اهددصور كلا ىلا دوي لع نمهتابة وعن
 رمل انالكي نسال نول( متو مدروكك ىنكدوخ تآ «باطخ
 يع ىااكتردتو بهدمو كمتالتنا تلفامإ ناو مالفكل ا عما ىرم> اي لات ةعئالتأ ١

 ىديد دو ىزابإل ىم هموفاو هعمتسان هنطىذملا مالكتلل باول فك نونا
 تيآرتن أ رطشلابعالا اى« زارم تمص زاب ٠ زان

 اهانعماشيأو القتل رثك أى الكَن اهب وطلا ض؛رعلا ل مسخ بعالر ظنا لبعأ
 ةناوخرب تدوخ ذع ةمانإلل ىمأ ءاىنعمالتلا كلئاسلك ل تمت ديارثك أ
 اشيأنامالالوبق نعثر ذتعاو هتآرق دل ارذم بون كمت أ ىربجا«( .(ىنمملا) ب ىدنامهح

 ؛أكلئالدو لرذم تررةىنميرباابيةيئثىال ءأراىسلا

 باكست راو لاو مالا لو

 امرسممسالاوقالاوتاكناا
 اهلفوتلا كس تلقو كيه ذمتديأ اموا

 امطسوتلا

 ناكيارامتسه ىرايتخا ىء رم لتس ارفع زوار
 لاغ ,ةهشالو ل شال فز تعاقد ما( تنل ) «تايمدشوا ركل



 و(

 ةرهاالا سممللا ساوح انام نايعلاو سم اركستسنوكت نآر دمتالثن اوس ضن أ ىف
 اثيشهئااتغاكيإ قزح ابتخاانل نكسسي لول الر سانتا نم دح لكنا“ !

 مللتلا نع هزتس ىتحاو لل ىاطيالام في اكنو قاطي الام فيلكتت هرابتخا الىذلا فيلكستو

 ىو تادامجلان ءزامار فيلكتلل قال ةملابلاو ةرهاظلا ساوح اب نانالا هللانيزالف

 دصحأ لوشيلعلا] غو دوح كيك راك «٠ اي سكدوكن زكر هارللسإلا
 رع نم باطي د ل هوأ ةسحال دءابر عا نكس لمغتالو لعفاو بهذاو ل اهترسملا
 ديوكسنس كا ارىدآ ىع دادعتساالوسحالور اين االو لفعالو رسيللءاةوالهنالءانوا
 ةردخال نالرطر مما ىدآلدحأ لوقيالو(ىنملا) كب ركن نمر دوتروكى أ اياد ٠ ريب نبه
 ,ظنلا ىلع هلةردفال ىمعالا نال”ىلارظناو نيمعأ اب لاعت لومي دحأ الهر أ تاريطلا ىلع ناسنالل

 هللالاق(ىنعملا)يجرفلا بر جرح سكري دهن كك جرح ىمجالا ىلعام نازي تفك ىعأ
 دعوأ ال ىواشيبلا لاقج رح شي رملا ىلهالوج رج جرعالا ىلع الوج رح ىمجالا ىلع سيل

 تول الا نيم نيرا بلطلا نعني رخأنلا ىنعب
 دال الوميالو داماك الىأ دح الد الوفي لهون اماكتي

 برمي دحا العب اروذعم برضيو ارو ذم لعأ الات لومي لهاين لا ىلدحاوأنوروبحت نغ
 ند رم ىم ضيرملار جرعالاو ىمعالكوذعمروذعلا نال اروبحترمأيالوارو نعم
 ىببلاو مالا (ىدعملا) «بيح الان ىا ار راتخيزجت سنو بيتم فب رشتو ملخو
 هلاذو رهاطه بيج نماب راتخملالا نوكيألرجزلاو باتعلاو ميركتلاو في رشالاوبضغلاو

 .فلأ تيلقو مب رسما
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 تشكو يدء:ثرف سس رظ ىم ناطيقلا ةسو-ورشلار ابتخن ارثقملا ةطساوبريخ از أينتخ
 نمريثكو رياطا ضرم كلا! نمريثك (ىنعملا) هي رابتخا ورم ليرحترهب م راددشرع
 ضرع كوأماملا كلا ضره ناك ةرايث>الاق ورع لير ل -جالرشلا !ضرعنأط.كا
 م هسكءدتزشوريخرابتخا ه هشوسوواهماهلازدوشحط ىم ةسوسوناظنشلا
 الرايتخاناكفرشلا ناطيشلا سواسو نءناكو ريما كلا !تاماملا نمناكمرجال (ينلا)
 0 اوم اهاليئأر دن« نأ لم سفنأ رش ادشبر أول

 .ةلاورمهلا كرايثخا لوي بلا غلاومن فلا هيلاثلاميناجىأو ىشلا اهلا
 هاطع أراراتختواديرمناسنالادوو هللا قلخام ذم لومي لكس نأ ةريثعرا دقمر ايم خاك |
 لعجو رشلا نمريمللا هب :نيجالعملاءاطعأو هرششلاو ريفا بسك ىلع ةعاطتسالاوةردقلا

 عيبطلاأولا !سفنلا لية

 لح قلو اولا جورلا ببحو لامأو
 ةعف ةكتالمر ,لقملاو حورلا

 يصل فز ضرع لوي ملم نوضرعب :ريثك |
 الا هبا مضوذ ةءيبطالة اللا ءايشالاءذ
 1 ةايشالا ترتخاو ىرمأ تك نا4لاتو
 :_خاناو ةيدمرس
 جيلمأ( (ىنعلا) مك هربدياب هروكمال-ناز م كمغابىازاسغ ليات تةوإل ىم ريسخالو
 كلا ىلع مالسلاب نابنالا قئاللاببسلا لاذ نماهمج ورملا ىأ ةالصلا ليل تقو
 قومتمهل | منن نا ةكتالللامأم ,تسياع مال-!!لوقتو ىوتتنأ, ريتا كمهل؛ نأ ل جال

 تامهاعلاو تانآلا نم مكيلم هلا مالنا: ذوقكم الاب ىلم قلذ ىرأبتخاب
 اذاىنعب (ىنءلا) م نارردشمزانارايتخاهناش رخاعدوماهلازدك 90
 رمال .؟تاعد نمو نسما مكماو' ءلانم نأ ةكسئ الما لوفتو ةكمالما بلان تلس
 طربا سيلب رب ى ىكت نعل هتكسص دعب زازابإل ىع اريسم ىل ناك اهرابتخ ا هذهق الس
 بلا '!اذ نم لنال ناطيشلا نعلت بنذلا دعمت (ىسعلا) يىضم قوزك

 ةادأ اربزىنعمةزمسملارسكبار نا ىلع نيفم
 هل : 1 .(.ةلارو دصلاب اا
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 أرباع ىلع كل دي شلل !بعب ةضرعلا نيكسلمايتأ بيغلا باج كاد كناذو الرسوكبلق
 [«هارداكت الن ارو:سنالعاذلا ناذهورملابناج مثل سو وب ناطبشلاو ماهلالا قيراط

 /(ىنعملا) « شي وخنالالد ىورىنسوت « شي
 نايم شيلالددحو ىرنمويلا لاذ ىفو كمادق نم متري ب

 اهنياناهنتابوكن ضم ناكم دنزكى ىمانشاو ناش ناع- ءزاوإ .ىم نيط اب ايشلاو كتالملاىأ
 ”الؤهنأب ناسقنالو ررشضالو ةسم الو ض رمال مهمالكسحس نم مهفتو( ىندما) هدد
 وتتم هتثعاو تمدنناطبشللاعباتابتدلا ىف تنكتأت مهريغال مهةيغش اين الا ل يملكستلا
 دركسن مدرك ى هضرمع 8 نت عبطبسأىا ديوكودإل 5

 .اعارموةو ولا ىأمبطلاو ن دبا اريسسأ اب لوغيو كيلع بتي هثلتعا
 هللا لاق عورمشلاريغ مف ىلع الربجأ لو هتشرع منعورشمابسغو عورشملا كيل ضرع
 |ةسنجلا ةنملا لهأ ل داو(سمالا ىضةال) سيلب (ناطيشلا لاقو) ميهارباةروسق ىلا:
 مككتدصفأا) اازمللاو ثعبلا (قأسا دعو مكدعو هقانا) < بيطار راتارالالسهأو
 ةردتقوةرق (تاطلس)ةدئاز(نم .مكيلم ىلنككامو مكتةاخأن)نئاكرغملا (مكتد هوو)
 ىلع (مكسشتأ ةومولو نومولال: نكن كلم دا ردكم (ال] دبا« كري
 نوزسف ىداشنيزاهك م تقفكن مدي وك هيسئرف ناو ىم نيلالب ها ىتبابلا
 ارررسلا اذه نم ىمامايف ذل تلفإنأ ةمايقلا ميل لو ثلا الاذر (ىنلا) تقدر

 ىكب وهوراتلالخا « لصض فوتو صنعا

 نائجىوسءرت دي وسنازا ,ادكسص .ه نا

 نانإبناموهو بناملا الاذنمويرطلا اذككلتلفامانأ ىنالثلا موبلا لاذ (ىنعلل)
 /(دينع" ىدا) ىذلاىأ(اماذه) «لكولا كاملا ىأ (هش رخذاةو) قف ةروسف ىلاعت لالا
 ءاكراك ( ريل عانم) قعلإ ياعم (ديئعر اؤكسص لكم هج ىلايقلأ ) كلاب لافيقرشاع

 طرتشلا نما دبس( رخآاهلاهللاءءلسح ىذلا) هليدف لاش (بيرص) ملا د

 انير)ناطبتتلا(هنرقلاق) م ذسقتامل ثم هريسسفت (دي دسشلا باذعلا ىفءا.ةاأذ
 ىفاغط اوه زاقو ىف ب امان هنوع دف (ديس لال ف ناك نكسلو) ها تالضأ(

 (مكياا تمت !-:و) انهمامملا عفشبامىأ( ذااومصتخغال) ىلاعت (لاق) ىلءنامدب
 نب رفلا كاملا ناننيلال ها هنمّدب الو اونمؤن لولةرخآلا ف باذسعلاب (د.عولاب) ايندلا ىف
 ا ىو باتعلاو ميوتلاهمحو ىلع ةاصعأل لوفي اذكم
 .نمالا ةشملا به ذنالك لن اينالا ف نع ىنسعلا) 6 وتىاباب صن ادجاس

 لاف كلن خىأ حورلا انو دينمو ل حور نو كل نوبحم نيو تاعاطاا

 ,هدرو هنال كمع دادزب ىويمدلا

 3 را



 ئأ دوصسلا ل مالنوسلفملا نجخو ةليسو ىسهل الا لاسولا لوسحلو ةَمْمْلاَو ةمحرلا
 0 نا عمجلا ةغيس ىهىتلاتادسجاس هومتباندانأو ةسبجلا هك نوعارملا
 ةبحا نمىفوأ ةيناسورلا ةبجلاو ةيناحور مهتبحمنا مهدوصسن نيصلخم مهيوكونيملايسشلاك

 © نزع تيالسص ىو دخت ىوسو ملكيم مه قم 19 ىو ةينامسملا
 تعب كوعدن ةيمودخل اكلت بنام ولم دخاش !نامزلا اذه ةبحلا كتبو (ىسملا)

 انهوامو دن وكنت نالغلاو روم! ايف كمدختو ةنملا لهأ :نمنوكت كلانس
 اودصساباطترد هادم هدوبارشااب هيت اى ةكالللا مالك نم هلبفامو

 اودصساباطخ فو نيمطلايكلا مهو ىدعلبالاؤناكت اعاملا كلئو (ىنعملا) هانادك
 ناكو ريكتساو نأ سيلب الا او دصسق مدآلاو دصعا ةكمئاللل انلقذاو ىوف ىلع ءايألااولعف
 نمو (ىنعملا) 6 من انشنامى اتم دعن قح نين ادن امن ىتفرك نو + نرثاكلا نم
 شامل او هتسسوسوو ناطيكاركمنلبف ىأ انغئالتيمرو لاذ تكسم كتقامح

 نول "ولم ىه نا

 بشن ىم نمي رفلا

 لن لالش (ىهملا) < تسواعكف ذا ةرعس يو متسو دزاكزاركوتشب نوح
 0 .رصسلا تق 0

 ا
 برد سكوددد#» ىمرخكلاشمو مهقادس عت معاوذ

 لالا فصن ىفنانث اربضثل ىأ ناو (ىنسعلا) لارودره ىسانشت ذك لازور هازدزاربخ
 لك ملكنو مالكسس مهفن الابحاسو كلارهط اذ ا*ىشملا ويلا ىف امسهتوس عمسأ ثيعحي
 قروص و ديسر بشر دالسنابورب كتابإو قم اصبقوأ انسحن ةرختو اءهلم
 نكمل باكللاتوصو عسبسلاتوصالبل هعمل لسو لقاءالثم(ىعما) عديد ىب راتزردره
 4 امهتوس عقيل كاملا لاذ لاوامْم لك ةروسريإ لااعلا لاذ لسيللا ةملطببسب
 (ىنسعملا) مدنهثوهتآنابز ناشد سانش سب هديدمآك ئابردزابنوج دش زور إل
 3 .امهمهمب دولا نم لاذ د عير اعلان هوب اكل اوعسب ل ثوس أ اهراللا
 تاذدهاشتةمايقلا موباالك باك دستج سم ىنأرخآلا نو سلاوعسبسدسجا نموا ترتبكا



 1تافتنم مهلملا كلا لساحلاوسوسولل ناطبشلاتاذدهاشتو ماملالا ةكئالم
 هضرعج وروويداكن ا صاخشإل كم لاتاذهلوانرايتختاقتنمسوولا ناطيشلاو
 |ىذلا اذه مارملاةصتنو مالكسصلا ةسالخ (ىنعلا) يب رابنخ|ًةيتزل دنت هردرع نب راد

 حورلاب هارأو ا ههضرعببسرهظي رايتخ الا همن مدوحوم هم لكو حوروتأطبش ضرع
 انيق (ىنملا) دي مر دديآ ديد بلطمود نوح وديدبءابود تسه ىرايتخ اإل ى كلا

 نيسلطمىأر ال ىرالىذلارابتخالا لاذ نكلر زجر ايقخا كلاب دوجومرابتخا
 1 «زلافذأي قزم ارابتخالا الا ةريظلا ضرع دلو ىلا (ضرع تاي

 0 01 ىو ىلا بلطم دري ايناس يبا أب يمل م
 بيدأتلالجال لافط الا نويرشي ذيتاسالا (ينسعلا) يمدئتكك ارهبس الس

 ىأ دوسالا رعب هر :ىّتم بيذأتلاو بدالا كاذاءار رقم لافملالا ىف
 ينابنرو « اسادرفار' .قنوك عمال ىم ر ايش ا تاد املا ىف سيل هنالهواعمال
 تاتاناولوفتالأ لاعتا دقر سلا ىربجاب لوقت -ه(ىتهل1) جب اسساردب مهد نم
 سكنات كتسا ميه يدار قكرلكر ملقا كف للا يم كقثالثتح ابق لال ل يطعأ
 ارمي دحأ نبا ىرمأ يبان لرجو ةضغلا يشر تعاد (ىا) هيدنك
 ربج درخردإلل ىم امهلرايتخ اال ارجع او بسؤتان إل بمال بتامبالو برشبالى أ انانع
 مالا لفلا دنع (ىنعلا] « تسركتياردوذيوتجئَرَميم دز 3

 يس ىو هسفن سمر كسم ىربألا ناله م مث
 نيركشماوسلةبردقلا كلت نكل ( يمل رسبت

 هل نركيالهللا لسعف ىدفواي نال سهلا ركسنم سيل ىردسم 1 |ل-رلا كاذلاقاذواوس.إل
 ةراكنال ىردقلا لجرلاس عقار عتشأىربلا لجرلا نك اذاسملوإ سو -هجي سيل ىأ سح

 ,ايتخالاهنم نوبل بالو مهدوحو ىف سأل! نورك الدي ردملا عي سوي سبل هللا
 نماوطلفق ىسح العف نار نلاو سلب ونسنم سبل هللا ]ع نولومب نكسلو ةءاطتسالاو

 امارحانلك ا اذارهللا لعن اذهاناتوأ دحأ برش |دافان ديف فنالابماشتسالاو مقا
 سيل هللا لعق نالزو حال ىلا مت هللا ىلا ءانيسن اذا لعف س> لكاذكو هللاءاك آانلفو امي



 ىوتمانالونوانديسلاةاذهلو ىلاعت هم الامضأ ارركش أ !ذهوىسح ن اسنالا لمفو ىسع
 اركشم ىزتعللا (ىنعلا) ليل دلوادمراكناردتسه ه ليل دنوازخ لمفركشم»
 لامفالا ليل ان هفولدل ليل فار اكن اوه ءراكنا ىلاعت هللا لعملركسشملاو للكل هلا لعفلا
 نااكىلاهتهللاركسنم نركب نأ ماسي هلال مر كنف ىلاعت هئاوهلول داو ةيهلالا
 قلامن ىلامتهلانا تولوغيو امضعب نورك رهظالاعفأ ضعبس نوري ةلزتسملاو ير دا
 تسيلو دابعلالاعئأ ةئيبلنالاعفالاءذه سمو داسقلاو لظلاورفكللاورشلا نا لوريحلا
 (يننا «ىشيرععتن بهذ ١ قراتوتسه دود ديوك نأ طىم الثمان هننا لافأ
 9 تسر اكاودوحوم ناخدملا نولوُمي هب ردغلا كلت
 مهتلاكو راشلاكر ثؤلاولماقلاو* :يفملاومجلار و ناخ دئاكر ان آلاو لاعغالا عب« بنما
 راثآالاو لامفالا كل ذكعممالب نوكيال عملا اونو رانال, نوكمالناخدملا لمعلا دو ءىهمملا
 ,قيماسا هلعان نورك ورئالاو لعل نورب ةلزتسملاو ة,ردغلا ورثؤمالو لءافالب نوكتال

 قلاخالن اخ دلاكل اعفالاءذ_هاولاق اناو دعو ارفكو [ انغطرات ايسصع ةيردغل !ىأراذا الشم
 مملوةف حئابقلاورورشلا لضم ل ىلاعت هلا نال يناسنالا سفنلاو أ نأطب كاربخ اهل لعاذالو

 .اولعج لص ماو معشال لاقو عممشرؤتّئاذ نكرر انل اركناو انا د ىأر نك اذنه
 :موليهحتو مهكع رشلو لمخبالآ ضعيف لان هل 'اكررثس هالاو ناطبشلا
 3 ةرهاظراثلا ىأرولو ىربخلا هوب ( ىنمملا جب ارواكتا[يقةبوكى ثسين «اررأن نعم دنبي يمه
 شنمادو تدينرا دوكيدئو- "شيا داو يون .رانثال لوفي راكنا لجال ن كلا بعمو
 راناللوقيرراجنالا كرتيالو ىرمخلا ةقرقرالا (قسلل) م تسئراندي وكبدزود
 اروفاىعي طيخالئأ انهةيئوفلا:انما جبر انال لوغيو هلبذ طيذص ىربماوانه

 ا أ ةرهاظلاء اش 0
 الملا ءايسشالا نم نوظحتي وانارعةعاطتسالاو رايتخالاب فوصوملاناسنالان

 نوريوفلاخملا نوبننمصو منال نول بقي و مهعبطل ةذلاملا" ١ نب« نوملأتيو موعبطا
 نك اؤلك-:هل مكحالودوجوالءايش ,ىف ناس الا نولومتب انه موال ايم مهسفنأ ىفاذه
 6 ون طبخي طبخلاوران اللومي وهي ةقرتراتلا اذه ممورخلاللاةوانانعرانلاىأر
 انس نحن بولو هب و نولعشي ونو ديريو ةعاطةسالاوةدارال ا مهدوجو اننورب ما بوثالا
 نعم نيا دما ططسغت سبط ى م مهغيفح توركشو ةعاطتسا الو دارا انلالوا ذه لعاب
 ةهشالو بيرالبفا ذكم ىريملا به ذم اك دان (ىنمملا) يربك ذمرنبزدوبزدبعرجال ريح

 قأطسقو او ىريسجل انا ةوس أو 0 ؤ
 اهركسن م ىربأسا .!ذكءايشالا قئاقحر .ركسنم قاط ذولا ناإكسف دحأو عملا ىف امسههنم



 ارثكأ ماعلا عناماثو هركسنلا ةيربجلا 2 سما 0
 بيم وونمكتيوك راي «برتسبنإلاءت سه دبوكربك »ىو سوح لا نممأو
 دمدقو مدقواعلا نعيدوعيوم سبل برلاو دوج ومملاعلا لوي رفاكلاو سوه ال( ىندل 1)

 مثيب ريكلابدارأخ اءاهت م توكيالو براي لوغب ىسوجلا اذوب
 اتمام ركمركسلا وسو كرم ا أ (لصاحلا) لاعلاعنا سركت

 بامتسمالو لوبقمريغومف قلاحابو ىمل او برا. لوشب نم لكورفاكمناسل ركل لوغب هنأ وه
 ىمه نيو ىع دوجومريغ اضيأ لاعلا لقب قاطسنو اك ى نعم ا ىربملا اذه نكلوأ
 اذكىربملا اذهو(ىنعلا) ) «عرججب ردا فاطفرييتسه معه تيندرت نامج دوك

 طل تم يتب جيبو عيه ىف دوعسوم قاطو ةرسيرللا اه ادوحومرب_غهسة:لاعلا لوبا

 لاملادوجولو ايسشالاق ث تكس ركسنمىاط فوسإلا ىنعت نعال ىذلا بهذللا ىف شوشغمو
 (قايوهن لهابلاهبهذم تابثا لسجالو ثيبحو جبت كذب ىريوباضب أ ميبقو تيب هنأ
 لوقت لب مد[ىنبقلاومل اعلا عت أسر 0 4 تان ,ط ىلع ةلحلاب لئالدي
 أاريشلاو رششلاو ربل ئاود ممل ةلزن_«مداونبو مداوملاعلاو رايتخا مد[ الورلاعلا ف سيل
 | اوباص علا ملادوجو ركستم نم ميفأ وكن فيكس اهلل سخدمال « .ايشالاو لامتهثعغتل او
 أنبأ ورنا هرئاو لالا مدكىبدرحوباورذأ ن كحل اما برالو عناسالمناسل اركستم لاقولو
 .اةفئاطلاهنهليدافااورشلا اربنتحاةلمل ابل مهني رط ىلءو ءايشالا ص او

 نأ نكلدانأاو رشلااوبنتجا اذهعمهوم اطأ اهلا ةسوسحلاءايشالارثك أ نم
 ياش تاونورلاعلانولقتو مدآ نب ماعلرابنخا نوركشت كو نامل ادوحوبنورمت
 |مكدوجو نم نوبل_ذوهنل 'لعف اذه نولومتو دانعلاو م ظلاوداسفلااورششلا نولعغنو داما
 دا ففتاماطلا نم نو ةرعتو هواعسفنتظخا لمع "أ نم مكسفنو ىمهلاو مالا كح

 ٠ اعبج (ىنعلا) يرامتآو راببتاىهورمأ 1
  0الازءبهذاو و عل عك

 بهذمنأ أ | عاو مأرابو ىجخر ايم نافركسملا نع ىبهلاو فورعملابسمالابن و ديقم ىنعب



 م
 أب ا, نولمسعتامو كل هللاو ىلاهن وقى وف ىلم نواوغي هلا مهديأ ةءامجلاو ةئسلا ل هأ
 ريكا ضار كملو رششلاو مما دبرسو ىلاعن هللا اهقلامرلثألاو لاعمالا لكو ءايشالاعسج
 ىوثنم ةعم كاب اًماتةمعلاروندوريو راثلا نسداخدلا نأ نولعي و رشلا,ةءاضرالو
 (ىسلا) « تساطخ هلج نبا !تينئرايتخا ه تسالىهنو سما هكدبوكى مهراؤو

 اعلا ة لج نان طع تاج الوادبأ تركبال ىهلاد «ممالا لوي ىربجلا كاذو

 هاا يدماشلو ةءاطتسالا اور ايتتخالايرارقا سمالاو يسهل مهلعفا د

 |نولومبال 0
 .ربخلا نكملو امهل ةعاطشسا الور ايتخ !الرصشلاو ,رطانأ مولع بم ئالوأ بهذ ارصشلاو
 اينمخ الر دارا الودل ةقيمح الوهن أبعب ئثالىسهنلاو مالا ذه اولاو روهمجلا اوغلاخ
 تسارتيةاورعا ارسل ىع ظملاداسفلا هنم زل ؛ شح اذ أطمح هلازامةلبج ناسنالا
 سل اركمشمىربلا ناك لو قيفراي (ىنعملا) هب قبةددمكل يلد كلارداشلبل « قيفرا
 58 : .طارارقا ىلع لسبل فا نكلو + هن مس ناويلا ىتحرقمما دعامو سرسحاو

 ٠ رايتخإ لزم وحم كن ازؤ ىو الك واقيقد
 | شطرلا صرح ن ,قرفتاننأب رهاكرس ويح الوهو قزجر ابتخاانل هال (ىنسللا)

 يم

 بح وعي اتسسح قأيقزملا
 أرا 0 دوجومهت اذ ىف 23 اب لاط داش رم نارا

 ادح أ لك ل قعر دسم ال قيفرو قيقد مهسفنأ ىلعو مدن باس ح ىل_.ءاهلاحن اسلا
 | منوكمل هتاذا بسانمسح هلام لك تاناويملا الثم لاما ناسلب مسهرارفاةف

 ان ةكارداو هسح مهضعنو قف هج مهضعن مهئادعأ نمنورغي و مهءاعط نوقرمي
 أر هاظلا بسحر اكت مسهغيلكستف ىنخأ م هرايتعنان اضخم مهرثك أس ح ناك اذاف لقأعلا ىلع
 اذ هلو روطأ انرايتخاو اتسسح نالامثالو انسسح ناسنالا ىلءواسمتئالالو بح نوكيال
 ناك قاطيالام فيلكسصت نوكينأ مزلبالو نسمح أو ىلو أر هملالا ىلع فياكمتلا ناك
 ىنادسجولا كاردا بيجات ىناد_بو ص أوهلب سوسصمب سيل رايشخالا لاق ضرتسماا
 ىريسسو رابطساو مشخو رارطشاورابتخا نوح ىنادجو كردإل لاقاذ_هلو سماك
 لرززا دوخودنكق رفو نا دج رمزا درز مك تسا ىم> ىار اهانو
 اراويد سمو ثخزارزو مركدبس زانازوسو درسزا مركو سم سحيم زنا تشردون كر 2
 تير هاظ سحزا فلدجو هكءدايزودشاب سحركتم فا ددجو ركنم سب ترد سمزا



 ول دموهار#سب وساسحازاندركعشو تس ناوتار سحاريز
 حو ىفادجو نامت ٌلاردالان العا يب ةراشالا هيفكتلفاعلاو ت ثسينا

 دولا ف اسوالاغأ ةو كاعد ةلوغحملارومالا فاسو !ككسصاردا
 بق أ اذاف هحورلو أ ةغعلوأ هعبطلا_ئالماثي تاسنالا

 عئاوملا ضعب ةطساوي كلو هاوسول عسب ءارهو نامزلال اذ ف لصحيرارطضالا ورارطشالا
 تافصا!نماشب !تْمموهرارطضا ولا لاذ هفع معي و ارطشمو ازحاعنوكي

 ب اذنا_الادوحو ىف لمح بضغلاةينا دجولا

 .نع س فلا سدح يفور لالا ةيئادجرلاتافسلا أ
 هلع عوملا امو هسفننمنانالا هلعي مب كلا ابنمو اهربسغ نم اهزمعو هئطامف لقعلا

 ةيسسم ار ومالا ةزئم ذم ونعم فاسوأو ةينادجو روم |ا.ئلجو عسبشل نم هزيعوناسنالا
 كردلالاقا هلو ,هاطاا|سمحلا ساولساب سلا ن اكسس روظنت ةيلاتاكاردالاو

 (رايدخ الاف دوجولا مانع ةموقرملا ةلثءالاك اهكارداو ةينادجولارومالا مهفىفا دولا
 وهو ةيقوفلا وم نونا يفي راهانو عبشلاو رابيْسْلا واش غلاو مواعم رارطشالاو

 ارفسالازبعو قرغب رصبلا سح ةوغيرسبلا با نانا حولا ةلثمأ اهلكمذهو عوملا

 ةقئاذلاةرقل ابو رصبلا سرهظتتاروك ذل اهديك الا نمرغسالاو رمحالا نم

 ةوفل اب زبع و قرغبو نيقرسسل ١ نمل ىلا ةماّلا ولابببَوقَوفَبَو ولسا نمر زيعو قرغب
 قرح اوراملاو درايلا نب سما داو سملاو سجل ا, مءاثل او نا نب

 [هكرديو رصشلا نم طئاسحلا رغب ناب سملاب سنو لئبملا نم فشانلاو ةرارخلادئازررم

 ىنادجولااوركنأ ة يربط نا ال سا-اركسشم نمادث ازنوكيو سم اركشم ىنادجولار كت

 ىرهاظلا مهنه نيركستملا ةقئاط نم مهف مهتوقو مهرايتخاو م أ

 اق ساارركتت
 ادسجولا موس مهراكتا تنئاشو سالارا 0 2

 ادجولا مهراكراب مول« ندئازو ىرهاظلا سلا ركتم نماؤاكج ىادجولاركتمو مهلا
 سملا طروكمأ اذهلو ىرعاظنا سما نمره لقسعلادنع ىنا دولا مالا نال

 طيراالو قامو اؤيرالا طب رااك الو ةردخال | نكملو ساسحالا نم هعئمو ىرهاذظلا

 ىوتثم ةراشالا هينكتت ئاعلاو لخادم
 «قادجولا كاردالا (يسعلا) ميدو رج م« ىأ لودج

 لفعاما همر يقلل« ىرجي ىذارغس ا اوه لودملاو لودحامسهم



 م

 ضوح ا بان ةرهاظناساوم ا ىلا ةبسنلابةلوفعمةْم كرتثل | سمحلاو ؟لرتشلا سملاوأ
 لرتثمل اسما ضوح ىف بصننو سح لك مةكردلاءايسشالا أت 4 بيبانالاكساوح لاو

 الس نوكيف لقسعلالسأ نيملكتتاد ته رتل ملاو كرتشل' سلا هكرديو

 ساوح السام او بسنالا اذهوةبوسحن ارومالاوةلوةءلارومالا كلاردا ىف
 ةرهاظلا

 لك ةيد-وأ ةينادجو ءايشالاث ناك ناىمع ايفءايشالا ةلزنم ناسئالادوجو ةكردملا

 رومالار كش لفعل امهل كلردلملا ةقيفحلا قو رقسعلا لودج ىلعابراب نوكيا مسم
 ىنونو ما نكما نكوربدب[ىزغن» ىم نايس ارومالاركسنمةلزنم وهتاينادجولا
 / مالا ىأ نكنالوأ نكرايتحخالا ىلع أباك مالا ناك اذان( ىنءملا) م نضطر اهارجايو

 انح أب مالكسعلاو ةيرامللا لاوحالا ىأاه ارجامو ىب لاو رمالا ىنمياشيطل ىسنلاو
 لباثيع فياطسعتلانوكيال ادح /!ذافةع اطتسالاورايتخالات افيلكسعتلارا دمنال

 © مس ىاتسرايتخا ليلدنبا ٠ نكنآ اب منك نبا ادرفكنباطى ع انسحنوكي

 لبلدرا. ةخاللركملا اذه بوبا ركل الا أو اراكلا اذه عفا ادغلركتو (ىنءلل)

 | نمو (ىملا) ىدتومى كش ب وخرابشنازو ىديناز يدروخ كاهن نآو طل ىم

 ىءكربعلل مازلا ا ذهوأب دومه ترمس كسفن ,ءءاك انىذلامدنلا لاذةسابقلا كلن

 ركستفاا ذا الئ مهتعيبطل قفاوملاو الا وكيلا نا ربأ نولذص الق مما نالءوجولا نسحأ
 ناك اذان رابتخخالا نع مسهركنفركلكاؤإلاراكألا اذه لمنأ اد لاتر مدخحأ

 اةيشاولعناذا مم أ عمتابجلا !تو بنل >:901ماوالا نولبميال ْئثىالخا ذكرمالا

 اذهب نودنهي وانسةنالاه اوفو اكتب لودي همذ نم نوم دن ممفنالا ةلاع

 نمار نار ابنا مسمل كيو مهرايتخا ىلا
 9 تأ اذاو تاريخ ارتخ او اهتلعف تلا ىماعملا نم مدناف كرايتخال تيدنها

 ىلا تيتأ اذاو راتخم كس ةنىلا ةئالملا"ايشالا لعن ىف كنان دا ءانأ لمتال

 سما تآرق هج ىوتم دامجلا ةلزنهانأ لوم لفل انخلاهلاماوأب تاينالا

 ىبنو سما نآرغلاةلج (ىنعلا) يديدك ارم موال تدركرما م ديعوو تدتو
 لهتاتالدحأ هآرامىأ مامنرلاورعبسلل نارا | ىف ىلاستدقا مأ ىأ أرنمديعوودعوو

 مدلك كو 1 هوجو لك اب نبا لفاع جهاد هيه وو ىونث م دامجلا فاكس

 دقو بضغي نأب لعقيالىأ ادبأ ل فاع لعب لهوا دبأ لاع مالا اذهل مفي لهو (ىنسمملا)

 نكيو غال امسهلع دعتالو بضغي النعي مالا امسمل ب اطخ نيحرعاو بلت الع
 :نازجاعو تاو ىادي درك» نوح نان اي نكنيش يفكك »ىوتمرابتخادامملل

 ئنيمك م (لانأ ىعيادكه لضفاوأ اذكلعفا تلف نإ بشملاو رسما لاقرهو (ىنعأا)



 (عء-(

 لوفي هحورهطلا سد هناك ةعاملالا سمأ اورك ذنتواوركفنت ل ئذىالنزجاعايو تاومأا
 نمراتخارمغو راتخلا هبت ديعرو دعوو ىو مأ هرثك | نآرقلا ىربعلل نسلا ناسل نع
 بذغي وزفامورلاع مهرمأي ل هوئث نم دحا مههيراو يثبد حأ هرمي ورفاو رحدلا
 نأ نءايفاذكعوأ اذكاول_ءنا كل تلفانًاردئاورصتلاو مر مهل هلا لات لهو مولع دمصو
 لفعل ىو هي نعاو تتغارلاعتءرمأ اوليقتإ ئث ىال نوزجاعو نو يمد امإا ةيترنع
 ارطثلاو (ثن) ةزكىنجدرم ٠ كثر بوجردنكى كحك
 ميابوأ ةسرعلا يهاب : رعل املي لالا ارركم ا ىاسثلا
 قا بيولا لجرلاو لعفبالىأ اكحيرطاو بشأن ا ىل# ,لقملا(ىنعللا) ةيسرافلا
 5 ني ىتم برحلا ىلا بولا لجرلا لومتو ابر ىأ اكمئج شتثلا ىلع يرش ,ىمبرألا
 فول الاءولاو عد اسالا عمدبلا ىنعجعانه ةيسراغلا مملاب كلنا ناناديةروصلاوش ثلا
 تسدعتسن:ىالفكأل طع لومبو سفثلا :روص ىف نكن م سراغلا برام له ىنعي
 ةروسكم هلجرو ةملوب ره هدب نماي مالغاب (ىنعملا) جار ىوساس هريكرب «٠ ان تسكسشلا
 0 و ا ل , را كشما
 هنالهاب ىهنورماو دنكتودركو رتخادك قال شوا راصمالاورادجالا م
 ينولاورمالا لعقي فيك كاذلاو ملا نام ىذللا زم اديئلا ذل (ىنمملا) يي دنكتوح
 ولو(ىعلا) يبىداوخ شوفسر عكذ ,لهاج «ىدلا "قجزازتعلاق-او ىلا وملاك
 نكلو ىلإ مت ىلا ىبز هلا لات “اىربجا تيهذأ

 0 ءىذلانانالا ىهي ورمأ, ءاممااو مولا
 تدئسأ ان كنان تبع ىهىتلاىهاوتلاو مماوالا نع سد فمو قاطيالام فيا كس: نم
 كيلص ن نكملوزشلالاقحا هنعتدمب أىلاعت هتاةعاطت-الاو فرستلاوةردقلا عميس
 هللا ىنو متلقي ةرىلامت هال وجات د: كلنأك ةءاطتسالاورايتخالا تاسنالا نع
 يدور دبىزجامزا هاج ه دوبركرو ردقزادوبنز متو ىوتنم اميعناك نامئالا
 دارأ زجل م عقأ ل هلا دوكي مدنم ناك نأ ضرذولو ردغلا نمر مزهلا نوكبأل (ينسعملا)
 ضرت_عبف ةيسصعلا نارّدعِب ناطبشلاو سل |لوغي ىذهاوهىر دفااوةب رد_ةلاردقاأب
 أ دانساوه ناردمي ناطبسشلاو سغنلا نا مكلوف مهل لوغب يتلزتعملاوةب رداقلا ىلع ىربالا
 5 .داثسا ىلا عتهللا نعزهلاد انا عفدلو كامتّثا لازما
 اةبرد فلا لوقلوشيو ىلا ناسل نعةيريملا» سانالوءواتديف ىو أىلاعثهلا
 ىلاعت هتيزلادانسا مزليالةءاطلاونامالا نغهتاعنمو ابسط ناسنالا ن الع ناظيشلاو
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 ةلاوحلاوزمهلا نم هزئمى اع هملاو هزمهلالامتحا نم منأةلا وللا لاقحا نان موزالا انلسولو

 دووكيمالرن ط ىوتشم ل مقر اشازتلا هنمزليال نالضب سفنلاو ناطبشلا نايلوغل توكلوا
 هلارهدارملاو ناكرتلا (ىتعملا) ممردىوسانلدىورلسمف ٠ مركزاارتتأ

يلوالاوءاينالا نم لسبنقلاة ضر ط ىلع ىلاعلا هاي ىلارف الل وقتي ىلاعتا
 همركن م ءا

 «بداابنيه آر دئاو-نالفزو إو ىوتمرخ سابلالدو باك الب أب بناب ئجبرفاسماب هفطلو
 طبي ىلكىتح بنام الاةمئجبدالاو ظغيت (ىعلا) ب بلو تادندوتزددني كمان
 ءاوغالاعي ردقلل كدانسا نم ىلاصت تزل ا داشسا مزايالىرمجاب لوقب هنأكهفو ءتفششلنم

 همرك نممتلا باتجو ىلا عتهلابايىف بكت اطيشلا نالناطبشلاو سفنلا نم لالشالاو

 |متدرأ تاني رفاسملا هدابعل لاقراساخ مب راطاابل هج .ردلل ىلع أور آلا مطب هفقطلو

 هولابسأبل مكدوجو ىف نوكيالثأ طرش ص اشخلا قب رطلا اذه نماولاصت ىنابلء ىلا
 ناطيكلار دالة سوصنملا طورشلا ءذهوندتا ذافرخآ بلك مكعم نوكيالو ةديبطلا سايل

 فاح رهظازوكتو ل اجارده نول امو برنو دقو تاون كدر كمنملع
 ناطبشلاوهوينإ بلكت يرشلاو ةعبطلا سايل كبلمو صامتا وب رطلا ستات ناو
 ةظفل نركتفبناسملا | ذسهل اميل مكطممالو مكسني رش سايل زم مكيلع اطلسم نوكمأ

 قكت اسكس 3 ىم نابعتر قالو أ زمأ لعن ىكىنممةدودمملا ةزمسهلا ىهو 1

 سكم عفن ىربجاب تنأ ن كش[ قنا قي يرش ء:خالس مخززا رجال ه ىورردرب

 نانوخآ )ىو اورج لعصير نمنوكت مرجال ابى لا بهنظوثلهئلا لام
 نالغ بهذا بهذا (ينملا) مي دتمرهمو ملح ددرك شكسات ٠ دا «ترنامالف كور

 اطورش هيابل أبنا ىفاعتهتلانيء نسعي ابحت كلو اهلح نوكي. ىلاهتهباك يح لا
 باكلا ررضمريالةنيعملا طورشلابق ب رطلا ع آلا تس صاخب رطل هاهعشوو

 تلمضو مماوالا تك روع و ضوملا ص ادمان رطلا تك رن ىرمجاب ثنو تاطب_كاوهو
 باهذلا تدر اذا ب لكلا برش نماحور <نوكسن رجال ىل احن هللاب ابل تهجوت ذاناوسكم
 اوبهذ ص امختا قب رطل نال غناف طورشلا عارو صاشخلا ب رطلا ىلع بهذا هللابايا

 نيبرمم ىلءاهلحن أك رثلا باك ناك اكنتاهلح مهلع ىلاعتمتلا باببلك اكو اذكه
 ياناطغ منيب رقملا لءاملج نوكيهللا باب سلك ناطي_ثكا كلذك هلهأو ناك رثلا

 (ىندعلا) « يوك رشرهتيزا درو نلس م« ىنهبو رايىربدوخاب ىسونإل م هديدمو
 |رهشتيءلكرةسأ نموه لك نممزجالابلعثوأ املك اما عمتيهذأ ىرعس>اب تنأو

 ٍفوسوملا شاعم ا لةعبلعثلابو ةرامالا سغنلا باكل. دارأف ىغب وباكر مظي شاد نمو

 ةليح سمايراعو ةرامالا ايلاخناك !ذا ىلامعت هايلدسبع



 مشير فاذا اعلا لسقم ةعدصخو 1 ىيبجأب
 .ش ةبترم لك نمو مافم لك نمكلرهط ىلسعملا هللابابىلا
 هللانأ لسعتو كلىلاعنهظام_تيعئذفلا نب رظل !ىلسم كل نكلنا لعب هالىلاعق هللا باب

 دشابنرك ار وحريغإو ىوشم لاقا ذهلواراتخم كلعجوهو راجامونفاكهناو ئنش هزمتتال |
 قحلاربسغل نكيرلولو ىريجاب د (ىنعملا) هي رادعرجر, ثدي[ ىنوج مش هب رايتخ
 ىو لودع نم ماهتتالا ذحخ أ دصفتئيث ىالو بضم مرحلا ىلع كل نوكب يد ىالفرايتشا

 ىالو(ىنعملا) يب وزناعرجو ءانكى نب ىمسه نودح « ود ربنا دئدوت يبان ىسه نرجو
 ىريجا.ىنعيو دهلانمءارت ئثىالمرملاو بنالاو ٌودعلا ىلع كنانساكلمنو رعت د

 ل :بضغنئثىالفد اماكن اسنالاوةداراالو رايتخا هللاريغل شبلهناتدغتما كنااملا
 دوجو ىف سيلا )مقالنا عمميلعكلناثسساكاعتو دقت وةىالو كب ىضو كءاسأىذلا
 اذه ىلعند امها ةنزتعوهىذلاؤ دعلا لاذ نم بنذلا ىرثئثىالوةداراالورايتخ اناسنالا

 | رانذعودبرم لربغو كناىلءلديل مثلا اذه يتشسو لعب طل فلاخيوه ىذا الا بتاعتالا
 قرج هنآ ءزرك قف ىرتمرانخ تلائم ةيجيلو لن الد منت نجوا مأ الانأاذاو
 عذحو ةبشخ تيبلا سن مرسكست انا( ىلعملا): عدلكث حرج تضم دئفاونرب م دنكشب
 نيكردلا عيد «فةسبوحر تدمآى مخ عيه يم ايه يخزكو ليل ءعخر عملا الاذو
 تنأنوكست لهو ال فقسا ١ع + ىلء بضع قأب لهو (ىنمملا) يفتوون ىمابوا
 عسل نركن ليال مم ماقتت الا ذخأبب ا حلا
 © تسدين مناب مصخو و دعوأ م تسكسش سدودز نم ربارحهك 9 ىو الئاتاك
 اهمدخو ىسورو دع عزالا كاذراصو ىديرسكو ىب رضئشىألعذملا كاذ (ىتسمملا)
 | كايلع مقو اذان ةرايتخ اال ىذلاد امم ىلع بضغ ل ناكو ل ىربسأل ىلا لاق لوفي هنالك
 هنم ماقتنالا لخ الف قتو «بلع بضغت ل ه كل ديكو ءدكسن ىذا تيبلا فقس نم عذج

 كلنا لعن كنأل ع ذم ا ىلم بضغتالولومتالذ ىحورمصخ ناكو ىدبرسك_ئث ىال لوقت لهو
 |رسكو برشلا اذءالباس ولو عنا ةداراالو رابتخاالوةداراو ل دوجوىفارابثخا

 ب عتئالو هللارمارأ لبقتالوةيربجلا ةسفئاط نمو تسيل ْيثىالراتخوديرم ناسنالا
 يم ىكيمهزمار ناكر زب نوح ٠ فز تو>اردرخناكدوك ف ىم هنع الاخ ىذا نع
 نءيمزنم رابكتلا لابرلالههتذلنا ار اغصا!لاغملالا بغت ئثىالو(ىنعلا)

 (ىنعلا) ب ريكس دنارببارشيابو تسد وب يكب نركو تام ددزدهكسنآ ل م رابتخالا
/ 

 لادو
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 ىو هوركملا لعفل ايف ىأريكستلا ىف هسرو هدب عطقاو مكسيل هكسم !كلام قرسىذللا كاذو
 ىذلا 0 هم دمدىؤزا مه نارازهدس 35 ..تتروءدسقهكناوإ

 مولوعي .ءفولأ ةئام كاتمتسن ملأتلادثأ لأ ءثلنوكسا وز ىأ كتروعدصغ

 :ئثىالتنأ فقر ابتخا لغطلا دوجو ىف نكي

 يكف راين ماتو تاحابعلا نمىلابرلا هزت يشىالخ لتشطلا
 هيلعروطاوذ-1لا مقأوأ ىتجو زي فز نم /ونر | لاديعطنا ,تسح اسيل ل وظتاذك

 | "ىلع يضغت ئثىال رابشخ الا بلس انيهذمىنازلاوأ كلم ىرملآتا
 عوقو دنع ار اتم هسفن لسه اس فراظنلا نعماةلوذلا اذهب ئربملا ضررا

 لبسدياب رك ف ىع ةسفننعرايتخ الا بلي هبط قةاوبىذلا دنعو هعبط فلاط ىذا

 أ اذان (ىنملا) مي درخ نيكد روآل يساب عي» هدر رتشخرو

 .بضغب ال لقاعلا نامولعلا نمو دقلساو بشغلا ل يسلا لع أبو لا ْي لئاع

 دابد ماتم روإ» ىرشم ةراينخاالروبجمليسلان ا هم ماقتنالا ذأ دصخبالو

 ايلتس امص فطحخوب ل أ ناوالثم (ىنملا] يدومنىمش .لددا ايارت كه دوب تراتسدو

 ٠ رابتخان اس دشرت ردمشخ» يت: ىربالعبابشغرمطعاو ىرأ ى مءصوسلنا اذهىف
 ىلع كنمردا مل !بضنلا عضاولب6زَلممف رمح (ىنملا) جرا نننءا هتايربج وكمال

 ارا ذنعاةيربملا لم لوغتال تح لهابفلا عع ارد ناس 0

 ,ايتخن انبي نكسصو رفكنلا تو رابتخالا
 او (ىدلاز يدتكى هدتنرسَك شن و ديزجنارىرتشا 0

 ا اسعلادسغيالزيملا كاذأمسالج

 تسينرتشامشخإو ىج رايتخالا م ضعباهلاشيأ تاناورللا نا رايتخالا ركتتالف

 لاذ اس ء ىلع سيل ليلا بضغو (ىعملا) هربت خش ىرانخعز سس » وابوحقآ اب
 ناىوذلاهسحج رختسالمجلانال ماه“ الا هثم ثم أيل ل امل | ىلع هبسمم لب لامجلا

 ناسنالاهللا طعبمولو ةمثرأرتخالا نم بهذ |لمجلانااذبع رهظو مطراتخم لم: لامملا
 انبرئشىالاقثالءاريالو اعلا نم ماغتنالا طخأب /ناويملانآف هيلع ب

 م يتنم ددركه محد راوررو فز ىادرررك كسنزيمه و ئ وافل الدار ةجحرلابفوصوملا
 العم ماقتتالا دس كلل ء لم بلكللا كلاذرسحي هني رشناباكدلا اذك (ىنعللا

 تاناوعلا)«تسدرزب رادو كرودقك 90 تارت شخ ديكرك ارالتسإ ىماينننمو
 باكلا نايبام أف هضعو هدب رش ىذا «ىكر نر سجب باكل تبر شنا لبق

 كاسم باكل لاذ سرلو ديه
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 لة ىاوكمنباو رابتخاث سنادوج ىناوبح لمع ىم ىئارلا ل دمكسماذ هلو اديك يلع
 ارامل نمزج امل ازيمورايةخالا زءىناوي الملا ناالو (ىنعملا) هي رادءرشناسنا
 ::الو زجاعو روبحتوهو د ءالر ات خا الوهوا اله زفتالالف امتنكت افاسنالا لمصايذ
 هيث ملستلسو راكالا كرئاو ساو ىلا اذه تاوبملا ضعي قالا لهو ةداهت

 هذه (ىنعلا) ير وزددنبمشجءديروخنبا م روصم عمطزا يانا تسأن شو را
 لاذ يتعب روثلا نمهسنيع طب د ريماعطلا لك [كلا ةروصحلا مط .نمنكم ةرهاطةلامخلا
 لوفي وهنعىماعتي و رمقلاع ءولطب ديةتيالماعطلا الك أدسب لاح لك ىلع درس نم ياللا
 ةكنرج الكم هروبه ةرهاظ لاما رمقلا عولط تاو سيل هنالرودملا تةوفأ نآلا
 .نزوركدثك قير انو روتسين دروخ كانوا ليم ىلك

 بلا سهلا قزم هناا صر هرأاو (ىنلا ا) ع دنك ناهرب ريتشي ركب جتمج
 سم اورلاهلا هدنعنأكلا ال ىربملا ىنعب ا زلم

 لئالدلايداضتعالا دك ل_هةدوجوملادوجو ركستم هنال عودعملا بام امسدر رهط لاكعم
 تنواذهو علطي ار مقل لودي و رسل عوايل ةثبم ضمسغي صب رحلانااكنيهاربلاو
 ثيدحلاو مظعلانارتلانيهارولث م الا | انها سنلا روصتلا

 يا ع 8
 ىاعتمتلا كحوم هتلعت ىذفلا هاذ ناطلسا ةنصشل ارح لاو ةسايدسلا لحي (ينلا)

 اهلصت تفك «ىمهيىغرتالئث ىالف ىلا عن هفاءاضخ .داصلا لعمل ناكا دام ءربدمتو

 صلا, هالئاتةنصشلاءاجأف( 'ىنعملا )6 شور منجودىا سفح مكح « من ماكي مه نم
 قو زىسكر كاكاو ىو ناتي نانيم ىلثنأ : نما ىلاعنهظا كحاب أ هل ىذلالاذ

 ةقرسل ا هذه لاقوالمف تاكد نمدحا قرستا (ىعملا) جي درخابىأ تسدزر | مكحزن
 ا« هركى ا تشم ه سود فوك رسرب إف ىم لذ ثا نماب هري دو ىلاعنهنلا مكح نب

 نيدمطل لقا قراس ص الا سأر ىل* برضت تنأ (ىنعملا) هك هنزاباخي | هكنبا تسفس مكح

 0 وسل ب ةلوغتو تامطلثالثرا
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 مئاروهو لاش ماذةرثعلا اذهقأبالناتسلا عر زتوللا ةرضكعا هذي ذختوءارلا ديذ
 م ىتى يناهدزائإ 1

 ىلاوح ىلعر ودنتنأ :فيكو دؤعأ ىمرذملا اذهعإ زل ىرباتنأو ا
 ,ةيظعلا ةبملانال ىنابرلا بضغلاو ىهلالارهملا ىهو ةوظع ةيح فارطأ ىأ
 :ان ىساعملاو ىهاثملا اكتر اواهدا م سفنلا*اأطعا
 نال كا ىملالا ارمقلا الزخأ ذا ةطسساولا كآن: ىملالار» «قلاةيحلا

 ترو لامو توخ « ليبنأ 0
 تن نمادكأ .

 بصب يرأس( 4 ترش. وخدرآرذع و دنكررن
 منو رال-ةعب هيلع بض نأ بلاظةورو ثحالم» .تنأنوكن ال هءلقي وكلب راش

 الروب <انأكفكسَو نأ الم أ ىنمردسىذفالءنلا لومي وارطضم
 ديار ذهرك ىح كحإو ىم ءالثملا نعالا

 ىلنوكيل ىرتف ىنطماو علا 1! وه رعت دعنا دمنا نوكينأ قمل م .ك2 قالناو (ينلا)

 (ىنملا) متن ف وزر ادسار عمك فى ةسخر
 ىلع ل ةردغال ةمربرم ىديالعو لج نلا .هوفو نمو ةوهشو*اه شا ةئاماضبأ قتال
 (ينملا) ا) «هركنسىايو تسدزااثكرب و «دولعتار ردع نك مركس يل وتم امك ا
 اال ىأ رذعلا ملعت 'طعأو مرسلا لدفا ىربج ايدعب

 ام ىوتق

 ١ اهبتو رذعلا قالو اراك اهرب جهسا ينةلخو ل زاالا ىف ىرغكو
 انشأت ىونقىطع او اوفمحو هللا هذه لعتتةيورخالاوةب ويندلا تايوقعلا
 انهتادا رم لو محب يب رتساو أجاع لو هللا ماك تاره كل مى نالاهدقتعاو

 رذعلاذل اذىلعف تضرعا تايب ن ,ءىدشنو

 ,ىجروىدياج ةدوقعملا فعل لحو ىل اعتقل



 مع

 لما تافنأب اببسو اهجو تلق ةءتسلا كانا رل سالو ةءاسم ترتخ
 اايمزا ه ارمشيينآ ةديزك نحف رو ا
 اهترتخائثىالاهترتش ا تلا ةعنصلا ها !ىرمجاب كل نكي ناو ىأ الاو (ىنلا)
 فرصتل ا لزنملابح اسوهادخدكنانانفرصتلا ل أب ىأ ادخدك ا عئانسملا نيب نم
 3 كنعان تل كولين رملا ادخدكلاوهو اذهب ىعس هيفا

 (ينلا) جانت « اهو س غنت وبدي[ هكنوج و ىم رابتخا لوبغلا
 الاوهو لفن هول نانا ا لفعلا نع ةسحرام ةبيوق داع ىربسجا. نكمل
 * دوسراب وز هبحالب رينو الى رادقلل قاتءدرمىف ءاهلا نانالحرر شعرا دم

 ءدشفاملا (ىنلا) عيدوشك تناجردألا

 «يكزكشاو تيا درابششا و 0 وثم هعم برحلا
 59 ارابتخاالدامز ءزلا لاذ تالا يايا منركش بوق انام نكلو (ىنلا)

 يردك« نيذب دش نار ذعار تخول كوس دج ندأ طا نمسعنأو سنن نال
 قات ذعاضرأ نوكي د(ملا) «نيبروذهءا سم شزوس
 هللاركشو حورةئامةمدلت : ا اىنعب فرد اكاللوغت
 هلعف نوكيفر ةرطاك نأ ىر ايت االارادتعم لوي ساوالاءادأب نكمل! قاب الو نقع
 ىلع ةروبىناذ نآلا فرعا ىربجا.هراالا تقولا لاذ لوهتف متم ارذعايندل ا ىفاذه

 تح نيدب سك ف ىونثم بخ: دئاةالربملا بهذمنا تقولا لاذ ءيذكقرحأف كتارحا

 ءالهكريجابو (ىنعلا) م تثادنترو:نيادالح فكزاو « تشاد ر وذمسوج

 لهأ هلبقيالىذلارذءلات داللم ادب نم كدعيارذعلا اذنهاشيأدحأ كرذعي لام ةحلا

 تمهملاعنآلاح « دشووظنمناهجر وادنيدبن
 مكاحلا م كح ناك اما ىأ مك احلا اذن ةهظانمانندل!ثناك امل (ىنعملا)

 لامعا نمي امولعم كاراضاشرأ اعلا كاذلا- لرذء وك اديان ق3

 ثياكح لب ةرخ آل ماع ىفالو لال | !ذله ىف اهلبتتيال م سماوأ قف اوترلىتلا لاوق الاول امخالاو

 تلمع هرد ىربجرذعهكن [ناسو ىو ما ثعصو رابتخا تابثاو ىربج باوجرد مه
 هكنانج تساءدرككراكن [ىازسزا تسن صالخ بجو ءو تين لوب ءىنيدعيهردوا

 هذه جي يثكلا ىلع لدي ل يلقل اوى وغأ ام تنك كن ادب ىربج سلبا تفا صالخأ

 ذباكسعج
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 هناوج مسن ءايلاو ىف ئاوغاب نلالإسا ىف لاق ى لامع :نااىلاءاوغالادتسأ هلأب ىتي وغأ اممباوجلاومالكلا الاذب طار ذحف ةهناثملاتنأب هءيضغو . نم صالللا دعم ىرب ا سيلبأ فلا دالابكترا ىتلا لاصفالاءازجف هلم ىذل ار زعل |بمسنا .|ىنعب ىربإلا هعفوىذلا لعغلاو راكلا الاذءازجوقت انآ فو ص اللا بجوموه سلوا دبأ نيدلالو .ةمسياو أدبأةلم ىالورخمسيلوه ىذا ىربأجا [رذع دار, ىهلار رخالا ةعجورايتخالاثابثا ناس فو ىربملا باوج نايف اضيأ كح
 ىالابث فر ريتا 9 ىوتش ريثكسلا ىلع لدي ل يلةلاو ىس اعلا ضرالا ىف مهل ”ةينال
 بع ذىذملا صللا ىربجلا لاذو (ىنعلا) تم هلا دزدار هويت[ ناشف « تخرد
 ةرعشلا رض فن ىربجلا كاذو ع مركلا بح اس نذاالبعرك ةرعشىل» عطى أةرحتلع
 . ىندىاتفكردم[غاببحاس 8 ىع ةرشلا نم هطوبهدعت (هلوانتيل صوصللاك كمت
 غابنا تفك »كع ةرصشلا ىلع عفت ىلاعن هللا نم و يح نبأ داب ىرجعمل |لاتومركلا بحمى ةرصْلا نهدفو زنبقة املا كان فو( ىنعلا) يي ىكىدجوك تيمرشادسخرلا
 صللا ىريملا كلاذنف (ىنعلا) ياطم شدركق حدك ايرخدروخرك ٠ ادع ةدئادخ
 نال زليئن "ىأارثهللاناتس وع ركن منا د ثم لك ؟ اذا الئاقمركسلا بحاص ٍابأ
 ىنغ ديو ادم ناو خرب لذ م ىتكى كمال ددلاابنأج ف ىع مركلا بحال ءاطعأهللا
 لطتوةلهلجاو ماو هاك مولت ئثىالرغأ 1313 الذدبعلا كاذمركتلابحاساب (ىنعلا)
 ناوي باوج . نم ميوكمأن ل (نسرونكو وابيك (تذك جىع ىنغلا هللا ماعط ىلع
 ىعسملاهعناتت لاقو هيج لرمااكى ه ىتلا هنالك للا نمعتسا ال مركسلا بحاصم (ىنعلا)

 ىنأىأ ضيفتلا ,1ا ىبأ باوج نأ لوقأىتح لبحلا لاب ىننا
 شناسوتشي روادزم م تةردر م ددآت ضع شتسب س» ىرشم

 قم ملل ىربجلا طب رركتلا بح اس دعي ماب مالغلا أمل (ىنعلا) «تط بوح
 مالا رخآ مركملا بح اصل لامحلا لاذ ف ىربحلا صللا لاق (ىنعملا) جي راز رازارةنكيب ناوثكح ٠ راديىرشادخزارخت ذك ف ىم ماس لهو هرهظ ىلع برضوا كعةريعتلا
 راتفك# كرش ارهقراربج ىأر از راز4 بنذال ىذلا اذه لتمت لاعت هلا نمىقسا
 مركللابحاس لاق( عملا) « شوخ هدير كدد د ريدزمم ه شاءدتبنيا ادخ بوح
 ىتلااسملا (ىنحلا) جيرانامرفتل ؟رمالف نم 9 ىوتثم انسسح هلرخ ؟ديعر طل ءىلاعت هديع اذنه برضي هللااصء نم ابيب ىربعلل

 ىلاهقدتنا رم أ ديعانأو هكسلام ىأ ىلاصن هقئالا
 تنك ل ىرتثم رابتخاالبألي رض

 .نا ذعر



 ممل

 را
 نال مكرايتخ الرهظمو دوجومهفارايتخانا اولعاةيربطا نم

 هرابشا( ينعملا) مدتتس ىارابشخاربدشرعا مدنك امرايتخا شرايتخا» ىم رابغلا
  سمالا ناك مجال ىلا عن هر ايثار وهظلاب-انرايتخا ناكذانرايتاروطأو دسجوأ ىلاعت

 لع ىلا عت هللا بنأج نموماولا ىسهتلاو مالا ىنسعب رابتالا اذ فاذتنمم ىهلالا

 | صوصخ نم نكلو الع انها ناكر ولو قاطي الام فيلكس مزلي ال بعل ارابثخا ىفئشم

 بك ارث داراوهللارابتخاالثمدابعل رابتمالعبانىلاعت هرايتخادابعلا لاعتأ

 قراسلا ىدبانرابتخا ى عا دتنسملارمأ ناك رابتخا ل عفي ىلاعت:رايتخاو رابغ تحت
 نء تعجرلافو ::لا ل هاكر ايتخالاب ارفأو ةئنل ال هأ ب هذلل أ برشلا لكأ امل قربا

 يلكلا قارابتخا نمنا تلعودوجومرايتخالا ىدوجوو دف فر لملابلاربملا ب هذم
 قزلاناسنالارابتخاث حت بك ارك هتبارابتخا ناك قزم ا كرابتشا لمح

 ناكسن بك ارالا اح نركنرابغل(نكل كل رالرابغلا ةراثالسأو رابقلاو» ىذلا

 هتلاو قمح ىلكتا |هتارابشخ ان را ل ١نرايتخانيب ىلكلا هظارابتا

 رادو ىملالا ىبنلارمالإفزمل نابت اَنْ اَحف يزل نر اب | نا ىلاسعت

اني رابتخالا ةطساوبو نسح قزم نولبتخا له ىمهلاو ممالادانسار تاذيلكدتل
 رمل ب

 (ىنللا) هي رادتتاردار قولعرهتسه ه راب اهتروسربىكاعإ» ىء بئاعبوأ
 ىونثم دوحوم ماك امرا دنتالا ةردشلا ىف قولت لكلا اهاراية التل ةر وسلا ىلء

 مك املا لاذىتحا (ىنملا) جارديز را شوكمةركمدربات .٠ ار ديس ىرابتخا ىفدشك ان

 ىف قول خم لك لوغب أك دبزنذالاكسام بهذب مك افا كلاذيتحر ايت خاالب ديسلا بصل

 |رابتخالامي دع لاذو فنرصن بحاس مك امه بلعدووم قولهم لكرا ايتغالامدع ةروس

 يوه يذلا كلاذيصسيبلاقلا مك املا كاذ تح مك املا فرصن يولغمو «روبجترورحا

 دسحاو ورابتخاالبادي سبه ولع دحاوالئمدارأ ناكم ىالرايةنالا يدع لكسش

 « دهم عنسىتل ؟عهىنذلبل و ىو هيلطب بنابلكا هوس وهنذأ نمدكسعو هيلع بلغ

بأةل [ الب دمصل هللا ئسركلا (ىنلا) يميدنكوادنك ار شراب تخا
 ديزرابتخا لمع !د

 «يدنك ش دبس وح مادو لس و دلك شديقارديزشرابتخاإ» ىوتم !دنك دز

 بلكاالبدب زدبسس ىلاهت قا لعفبفادنبوا ديف دبزلديزرايتخاىلاعت هللالعجو (ىنلا)
تبتتنصصصصص77لا-:ا

 م للرب ب
 و



 مو(

 البدعملا نكس دير ناك الذ نما ديز بصب بلاغلا مك املا ناكولولوةبمتاك خالو

 قلو بكربخمادبقا هرايتخا لعصدب زوادنك 4 ءرايتخا لععتواديزب حد فا ئستف
 اراتعمجو نمتانالا ناكفدارأ ناك. ىالهذج هرايتءاةطساوبوةرهاظلا ةروصل ىف

 اربح ىلكل ار ابتتخالاو ىلكلا ضي وتلا نالروبحت هراب !نيع وهو رانختربغهجو نمو

 ةدارالةبسقلاب كلو ىقزجرابتخا هرب اةرصار وبحيو» سل هجو لكن مو ناس نالفرسم
 ىتالكراينخا الب و زجام ةةلطلا ةدارالاةبسنلا,ناسن الادوجبو وّئشالةزغج قم ار ايتخناو

 وك ةمج نمد بعل نالنيب نيب ضحي وذنالو فرسرب ج دبعلل سيل لسسامم او
 هللا ةثيشل ةعانىعو بلال ةيعاد هر ايثخ أش نمنال_رضحم ضي مج

 « دون فوم مك اسركو ردن ىوتمالسهقاءاشينأ الا نؤاشناموىلاعن هللالاةىلاعت

 شاغتئاورو هلاذلاذو اسم مك اس ناكت اوراضل ذل اذ(ىنعملا )ب دوب و مك امو هءناو

 6 نك اسسشل آرب مهانب ث سه م« ىه نهري رركتشآ تهل ىمةروص نسح مك اهاضبأ

 اذهر ىوف مك امآلآلا ىلد ءانيلا اضبأواك سواي وقام ةديدحلا ىلعدا دس ناكتاو(ىنلا]

 دار قواخترهتسه »و رابتخا ىتروسربىكام) مّدئاهفء-ورهقا سدق هوةلرمسفت

 فبك اهر وسي ةنسسحةروصىلء مك امر وص اوه ماج امرامنلا نوك | (رادتتا

 شام نءار دانإل ىوتثم ذل ىلع ءانبل او ديدهلا لدا امتِئكَعو الرب وصنف فر اشي

 اي ارداثا ذه نوكيو (ىنعملا) هراوهدنب سرب ضار[ دحاسإ » رابتخا نيدنح

 نمرادفملا اذه نا بعهلاىنعي د اسلاك د بمطار اتيعسآلرَسْعمَألاآ مرا دقملا اذه نا

 ون تردنإ» ىوشم ىلاعن هرايدخالعبات

 3 3 نم تاداسملا ىلع ىهىتااكلردقو (ىنعملا)

 ةهج نءالشمناراينخالا نءارابتخ !ىتتالرابتخالا ىلع ىعىتلاةردناا اذك تاداسحلا

 اواسملاك اهرك ذمَد تى ذفتاداحلا ىلع ىع يتلا تردنو كلغ برحلا

 1 دامجلاةيداجتتال ءاتبلاةل وديدحلاو

 كاذك (ىتعلا) يتازا ارىرايتشادنكن

 :ردقناندبعلا نمةردغلاو رابتخالا قتال
 ,دف ىف شتالهرايتحخ او هللا ةردخا ذك اداجت ادا همللا نم ىيتالاكت اد املا ىلع

 : 1في الهتردُش وديعلارابتخاىءرداقو للا (لماحلا) دبعلاتارابتتان م

 ىونثم دامحالاوناطازدو براارايةخاودبعلارايثخ انارابتخار اكسس لك نكل
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 ((ذنخلا]
 هللابلط لق (دملا) لالضو ربجتيسن د شانك لاكدجو يركب شتساوخإ»
 هلا ةداراو ةردقنا معا نهب لالضلاو رجا ىلا ةيسسن 4 توكيالنأ هوب لاكسلا هجو ىلع

 نافالال_الو انر ارب نوكيال ب لاكللاهجو ىلع امولفو تارايتةنالا عسج ىلع
 بول غم ُقزجرايتخأ ناسنالل ت اف تاوايربج نوكنت هريغالىف ا عت هللر اينخالا لج تس
 ملا بهذم نمتوغ لاك اهسحو, ,ىلع هللا ةداراو هللاةدارالموكتو
 اردوخن تساوخ هتسد:و تساوخ نمر فك فكه وجو ىوشم لاق
 اء /!لعااشي أهتداراو هلا ثلط ىرغكا :1 1 ىرمج اي( ىنعملا] أ تسع

 ضفانتشهاوخ ىفرفكسس . تددنرفك نآدوخونءاود ىف هكسنازإو قم دوجوم
 ةررقملاصفالا عيرجت الثلث دار الءنوكيالرفكسلا الاذنال (ىتعملا) «تسيئتفكا
 انا ىرم-ايرفاكلا ىربسلا سلا لوقيىئعي ضفانتلا كلو:كنداراالب رفكملا وك فرست
 ثلا :الدوجوم كرايتخ او كتدارازا لها اضيأ هرايتخ اوهللادارم ىرغك تلق
 ناو كراش اوك تداراب ل ساح كرفكوارنأكن وكن الرفكسلا درت لا ذا نال اقلطماروبحم
 ىلع رك ًاوارفاكنكيملا ذا! دح نالاضق انممامالكن وكي رفاك_هتدارلالب رخاكسل انا لب
 نأ لاقو عمجراذاف ءاماب رعشأ هرايتخا مدنا .ناكرفكلا رتخأ ملاثأ لاورغكلا
 ميمذو تعبت مما ىرتكر فكل ترا لات ناك ضفانتهمالكف لصحر فاك
 مومالمىأ مءذو ةءاكتو زجاعلاوجأ .(ىسملا) 6 محربر زا هساغردي شخ
 مسحرلا برلا نم صوصملا ا ىلم زامل! مأ نيب تارت نق الذل اى بشغلاو
 رداقلا تال رح ضب رملا ىلهالو جرح ج رعال ىلع الو ج رح ىمت الا ىلع سيل للاقىف امن نال
 ٠ دئنز ى دريكسن توب ركواك 9 ىو ثمالثم دا هااكم هنيذملا نيزجاعلاوذم هتحر ىضتقم
 هنوبرضب لهرطبولاذارغبلاو هنو ضيريتلا ك#لاذار لا (نعلا يي دذيز تدربت هكىواك عيه
 تايروذعسسجزاواكب حاس « لوفر ددوبنر وذعمد دوحوأك 3 ىو هنورشبال ادبأ
 : !بحاس وشغل ىفلار وذعم نكيو ر ذبل انااا (ىعملا) كودو
 (ىفروذع,ببسئأ نمىأ لودو
 .ذيدعسبو رادقمم د وريتلا

 اوه نكلورغبلا نعوفعبالو هر 1 الراترغبلاو ةورذعبال لوضفلا
 تسع ترابتتخا «دئبمرباررسروجنرةن نوح إل ىو ما نيعضواروذ هم نوكي فيك هاذ ف
 رودكملا طب رربملا ناثاروبجمى أ اطي رم نكست مثل !|١ ىربج اي(ىندملا) مدن ثلج
 تبل ىلع لمت الذ ارايتخا كل نال بلاور كسهلاب ىم :رماداغتالىأثلسأر طرتال
 |عساو (ىنعلا) يميىوشهكن ةرابتخاىودوخف هىز دايو ماجزكن كده >الل كع
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 نا مد:



0 : 2 
 تولت لقتو ىلا عت هللا لاق ف وكل له أ ىف هفرصتكسس المو لج قالا لذ
 او ته قلطمرو ذعم ىوشوت «رايتخا ىلكد واربح كن ف ىملا ولو لاسملا
 تنارلتبحم بارشلا لاذ نوكيف ايل ارايتخ ا نوكي بارشلا كلاذ؛تنولا كلاذ(ىعلا)
 ةادأراو .ركسلا , قال ىراكسلاكا ًانفلطم ارو ذعم تن[ نوكستو ءناركسلاك
 ىفو (ىنلا) يبتادشابى تقر دورءءره .٠ كادشابىةتةكيوكت رهط ىمتقايلا
 | شعل !بارسثس ينكست نوكي هسنكساملكو ةبح ا بارسش لوف توك هلوغنام لك يلا لاذ
 لدوجوىفنامزلا كل اذ ف ىنبيولو ةفاطاوةوارط تدجو ةبححلا بار شاناركستنك اذا نعي
 دوكي وةداراالو رابتخا
 ةسيهملا باري: سينكتوهفكيلت» هه فكم لو ذبل بارش مالك نوكي ةودئ كو
 'تنأفىلو ايتخاالنامزلا لاذ, ةبحلا بارشش نم رعفلا كلاذروظب هعفتام لكو
 «بارشواتساديشك قحماجزدك « باوسو لذه هزحت م نآدنك ى » ىم دا
 ىأ ماج نم بحت هنوكسل باوصلاو لدعل اربغ لءذيىنءىسولالاناركسلا لاذو (ىئدملا)
 ىاقريارتسم م تس ,دئنفك اردو رفقا 2 نشا بار فات زكا عد
 : بلا | (ىنعملا) « تدين ىانو تسد

 نيريشعلا ددعل عما ةبب رعلا 00 مهن وةعدارأواهولبقو ىو
 هللا: بارسش ناركساولاةوا 7هأ ديرو لبق كوك حساب نم ةفضغ ناك اذاو
 7 : , الو غر 4 نوكمالا

 ديلاو دحاولا كاذبارشانلروأندبو (ىنعلا) تسد تساواسرعا
 الو باوصلاو ل دعلاريغ له ال ىلامعت ها ةبححب ارا كسلا ساكو لن ةيئرملاةرهاشلا
 'نوصماطلشا نمل هأبع مم نوةكملاردلاكه مالكا .اكماكاذاف باوصلاو فراسدملابالا ملكتي
 نب الة يه ارذب هبل ضرأ ىف عر نو ىسولالا ثعلا حد نم برش نال
 < بارشش حد نماوركسا ل نوعرذ ةرص-نا؟فيطقلاالا ثمر وظإ
 نم مكلجرأو مكيديأ نعطقأل) نوعرذ موالاىمومانديسسب
 ءدعب(برلا1) كل ذىف اةياصررضالىنمجت (ريشالاولاق
 نابل رعشا لكل الج ىهناةرخ آلا توعحار
 الو اعلا نال ل ةد سا رانا ةرهال اذا
 .تساوخ ىنعي ناكهنبا“ "انام ىنممإل ىملالابرثلا



 لوقت مو ىشاما دخ لع فرد نكيل تسيشام ظفل هجرك ناك ن اديشابملنتلدناركدد
 ناكها ءاشاموهو فب رشلا ثر دا ىنعمن أس اذه مالو حاسما دلع سيل د شاين
 هللاءدارأىذلا ةونعي هتثيثمو ل أمت هقلاةدارا ةئيشملاو ةدارالا ىنعب نكمملأ كب لاو
 8 ل ىذا يذلا كاذو ناكل هت
 نيضو,ةماؤوكنال مهةروربغلابشغ نموىلاعن ءاشرل اوما لامالا اوباطاو
 .؟الوةر دق مكيف سبا هنا» انعم سلو ناكههلا*أءاملوذ نمدارملا ىنعملاوهاذنهو

 لوقف لاوس مزاتاو تاعاطلا ىلعتنانالا ةعاطتساو ىنبالاشأ في رشلا لولا
 ذاب تناك ىلو هذه ناكناب بات ىدناملا ظفلم ناكو هيف ةعقاولاءاشنأ نم ناكم لاء شام
 نامءاسمالو حابسص هللا دنع نوكيالو لبمّ:سءالو ضامنوكبال هللا لءذ ىف نكلو ىشاسلا
 نا عمرمملا كلذ قوفءاسللاو حابْضلارروصن نكمالو ماعلا اذهل ة.سنلاي*1لاو حابصلا

 وذو ىم ماسجالا لام نم دعت لالفالا ليفت هكذوبتدآر مب « ناك هللاءامشبا»
 5 ل ناكهّللا٠ ايش ىأ درعلا لوق (ىعللا) «تاردنك
 يب دعت وشن :تمدخ تاردمك م دجو صالخاربتدضب ريغ كب »ف ىمنال كنك
 اذعتسم ةمدلتا كلن فنك لثة بيغرتلاو يوت ٍدجو صالخ !مالكوهلب (ىنلا)

 ىف لمن دست اطال سيل هانعم لاقو ناك هلا مام لالقإ هب ذم ىربجلادبأ المد

 هدارأ يش لكدبعلا اذهل وةىربجابلاقو هَرْوعَوَصَسالَفادريلاذاو ب
 نك ى عج به رمأ ىذفار اكسال بال توكيل ةنيإئشلكو ناك ىلا عن هللا

 الالاو اسي طمناكهتماطا دارأن او ةعاطتسالاو را ىف
 وهىلاعت هدارأام لك لوف لم نكي[ كي لامو نك هللاءاشلام هلوق نمىنعلا اذهمهشالو
 هناك ال خالاو ىيلاو داب ةعاطل لف ىلعدسبءلف ضي رحتو بيعرتو بيغرت نئكملا
 ثيدالا اذهو راكسلا لا ذبأيهموارضاس نكوملا ةمدختدا دءئسالا دن از نك هدبعالومب
 هرّدقام قذو ىلع هر هظيرمأ ءانمءنيل الحلا ىف لاتتأش فوه مويلكى عن ةوذل بي رقهاثعم

 كالذريغولثااطعاو عاد ةءاجاومادعاوءانغاو لالذاو زا
 دركي رك 9 ىم جاولالا معا شيامتسشي و حاولالا نع ءاشب امهقا وك يدق ,ضلاقو
 الاذكلاولاةناالذم (ىنعملا) عيدا سم بسحربثسنأ ةراكراك « دارون ىهاوخ ى هد
 لدا رم قذو ىلع كراكراكلاهبلطتام لكو مب رك كنأبداوج أ دارتنأ هيلطت ىذلائلا
 يي دود ىوكهجنآر ىهاوخهجتاكو هدو زئاج ىك ل ين اهكن 1 ىونشم كل فااحخمال
 كلاذومبلطتى ذليل "لاذ نالزئاج الهاك ك اضن تلعجناتقولا كاذىفو (قعلل)
 لاذ داوجاب قا لسبق نماولق مهنا ضر ىربجاب لوب هناك وكي وهةوقتىذلائَتلا |

 ىلا



 ممم

 | ةدارالاو لدا سمدارملاو 'لرطراكلا لدارمىضتفمىلع توكيوههبلط:تنأىذلا
 قالا ةمدخ ىف ذم لمجت [نامزلا كل اذف فوخنربغ نم هعفا هديرتام لك لد ةبلكلا

 قلطملا مك ام اتنأ نوكستفنوكي همأثو ةوقتىذلا كاذتأل ازئاج نوكيوالعاك
1 1 

 ساكو وحلا ةمدخ كرت: ىتح نكي لأ شن لام وة دوبل 2
 (ىنمنا)؟نادراج قا طم تسوا مكح مكح م ناك هللا اشم شبا وكيت ىم ام
 د صار سد لف ىوتشمم هكح ىدبالا قلطملا مكسماو ناك لاعت هللا هدي :رْئثىأ اولوهالو

 را دمتم لفاع ايفا ذكى حالا ناك اذا( ىنماا) عي وادركشلكدنيئدركه لبو وادر و ردخاه درع

 ,ودالئثىالدبعلاكهئاعدو قادر وفرادةا1ةاداءدمىفءاهلانا ىلع جرثام
 ءاينخالا مامذ الوطسي لو تدرأ ام عئصاو تئشلم لهما كلاولوةيإ مجنا ىنعي ىلا ف

 دبأ 4 ضوفم مكملاو ناكه فا ءاشلاماولاة لب ديزتام لك بن لا ىف لسعفت 2
 ةئامرا دةمهتداراو+تعاط فارط أر و دال ىث ىألف همكح ىف 4ك ريشال ةقيشملا قردابآلا

 هريغ ن مال هثمةناعتسالا بلطو هتامد خو هتاماط فارطأ فاولعلا كم قئاللاةدببعلاكل حبو

 (ىعلا) هي ريكورادردلاتسوانكتساوخ م ريزو دهاوخ ىدضخ آد نوكم رك و ىعا

 |ريز ولا لاذ صوسةىمالاو مكسملا ىف :دازالا ريزولا هبلطبّىثلا لاذ كلاولاثناو

 ترسربدنرب باتو دوز»د مدس ىوش نادك ادرك ف ىمهريغل فرصنالو لد ءاله الو ||

 ىتحاغئاط لجر ةئامراد ةمالعقلاارئا را نولاٌ لا ذفارط [نوكسنا ىنملا) هي دوجونأسحا

 قالطالا ىلع ناطا لانوكعد لوغب هنأك د وسو نانيح ةئامري زولا لاذ -أوب |ء بسب

 طسبلاوضبغلاو هلعغيوناطلسلارب رو هل ىلا ل ذاولااذا ليارامؤتوا ديرهوأج اس
 مل اماماطسملا تلعاذان ديرب نمعنمو ديرب نا ىطعيءا شيام فيك هيف ةريصغم:دارالاو

 دوما ل سأر ىلع بصيدوم ا
 ارصقو روزا ىريركا و ىمدوم ارذب الدوحو ف عر زيو

 هذه نكسلوهريصق نمو ريزولا نم بر وأ (ىنعملا) يوارسن

 »م ىدش ل هلك حن ةوكز ايو ىمهتموادمراهطا بلطلا طرشالريزولاناسحاوا

 ده نمواسكعةمشنك تنأ رباب نكل (ىعلا) م« ىدمآرطاخو لاردا سكعنم
 قئاللا ىرمج اب لوغي هتاكرطاسخا س كعئموالاردالا سكعتسثينأو الفاكت يس مالكلا

 ايصاعوالهاك ثرسواسوكعمتبهذف ابعاسوا دهام ناكهئلاء شام ل اون نوكسن نأ كب

 نمال اكتم وكنت امص الر ملا خوابثاسالركسف ناكولو رطاشلاوالاردالا سكعتمتيتأو
 نالفتآىما سما ىم تاعاطلا ير ط ىف فوذفاو قو كايت يعسلو ناك هللاءاشام لوغ

 أ مالا دحأ لاقاذاالثم (ىعملا) ني كنرتكوا رج انى تسيح هنيه ثساهجاوعن



 (4ه.)

 ريغ عم دعقتال كناوه رمالاىنمي ىوكبام رمال لاذ ظقين ىالفلاربمالا ىأ هجاوللا الاذ
 م تسوان كرما نوح دركةجاوخ درك ل ىواثم ني ءرتك ىندمب [:ه ني كنرتكت ا ىلء
 ارصفمو هنادوصخم مالا ناكا ذاق (ىنمعملا) تس دودناجدناهر نعم هدشكوك
 هؤدعل تغب ةجاوللا كاذ نالابح اسموهلا نر تنكوءيلاوحرد هجاوالا موك أين ءاقثالو
 ىم ل اهتبالالعفاارصحتم هيفةدارالاو مالا ناكل لالاو مثلا نمي دص حور صلخت و
 لوصح فكل ن كيرلا ل دارملابا اطايف ا ذك مالا ناك تانيكمح اوما ءديرياملك (ىنعلا) ين يزكربر اتمدخو رمكمواي م« ني قاب نامه دارو ا هجره ل
 رتخا لباضر ءمانم كسعتالو هسجاوملا ةمدسخا او لالقتسسا دارملا
 لئنما نملكف هتمدخ ليماوالاطب بهذنالو سم هوان ىنعم نوكيف حو رلاو باماايهمدخ
 اينادلا لل ةبع هريثلا»ماوأ نع ضرعت لو ح ورلاو بلغلاب هستعاطب لغتسشاو». ,رمأ
 (ملا) 6 درزىوروهابسممانىوان و دركموا درك تسوا مك اموجاي وف ىوشم ةرخآلاو
 أرد كهو و ءادوس تفي نركست ىد هيرست الوهفارطأر دئالوه مك احا توكماساوأ
 بهذنالءائه.نوكي أ لوقا ذكمدا .ثنأ !لكةيلطب هج اوما لاذ ئث لك كلاولاتا ذا ىنعي
 كالوما الب رغسأ كوحوو *اد :نوكُت فار طأر دتالو | هتم د ليقاوالاطن
 ءادوس لذ بعت نوكنأ نموفن ىتد هفارط أر دوور صخ هيف ةثيشملاو هريغالوه مك اذ ١

 توكنتالوهو ىرمجأب هتمهف ىذلا ناك هقاءاشاب مس
 موبففو ءادوس لت فيعص نكست الاو»دبعت الو+مأ مت ال
 لوقب محرنو محركيلع 4 هنوكلةمدا بهو هتيم

 الف كرو هةمو بولغم دوجوملا عسيمجو ىريغالاأ لطم مك !ًساو ضو م ىل فرم
 طرغة كالرادأتم ىريغا نكست

 ىو ةلاصملا نمت رشا مويتح ىلا
 الب وأن نوكيا (ىندملا) مدنك تمرشإو
 «الاق اسم ىنعمب ةمهلا ناكل فيا مرك ةدابعلاو
 ةش ,ءالادئ از ىأ ىلامت هتمحرو

 هترذخل لمالاب |هوام كلمجتو :رارحلاب
 ةوقرك ذة نأبايح بحاص كافر

 تتسدثكروإو ىء عبنشلال
 نعليوأتلا كله ناو (ىوملا) هي نآتسلب :وليدبت سه « نادبنباتفيفح
 ليدسيتوهالب وأن ذل كلا ذنا في اذهل ه1نوشالبانال كة دابعلاوةعاطلا
 #«تسدودارداديمااندريكتأت ٠ تدم ندرك مركىاربنبا 8 ىمرب وأني لاذ سيلو
 ىجتدابملابن ال ةرارطاو قوشاايدابعلالهج ل جال أتاك هللا* اكلم لوغاذه (ىنمملا)

 راس <



 (هءل

 | وهى حلا لب وأتت !لوقي هناك مجدي لس مهل لمأ النيل المأ هترفغمو هتمحر نماوكسع
 ليوأتلاو ةعاسللاو ةنسسلا لهأ ةمفارلو ةنسلاو بائكسلا ةقباطل مالك !ىنعمفرصت نأ
 ىلع فو ءرسملا ةعامجلاو ةتسلالهأ دفتعل فل اختو ةنسلاو ب اتكسلل فلاح هانعملطابلا
 ءابح بح اص اًيشرواغئ الهلا مدل ثلعسصو ةبحماو قشعلاو قوذلاوقوشلاب اوال دايقنالاو هللاةسعاطل كل. نأب ىذلاوه نما وأتلا لوقي هناك سوهلاو ىوهلا ىضتمم
 ىماوعضاوم نم تاملكلل اي رت نوكي ل بالي وأ نوكب الفان الك ةعاطلا نم كلعج ناوا
 برش ىذا كلاذ نم 4أس إو اعب هضعن, ,رسغي تآرغلا تال فلك هاف نارغلا نمهلأس | نآرغلا ىنعم (ىنملا) جي سوهردلاتسدز شناك ىمكز د ه سو سرت آر فزينكرث ئنعمإو
 كا تسب وفايرت تشكن رق شيب ف ىوتشم ل ءاكسلا ىولاوهواران سول اد ىوملا ف
 لاكتلاو ماقلا,سوولاوىوملا نمفظت ىذفا تالا (ىنعملا) م تسدشنآر ثواحورنع
 ةبريشبل اق العخالا نم اجت هلاهجويهبج .رم لمعلا ةةكسعلاو عضاوتلاءتكرهتلا اي ءرقتاك
 نيعراص تح هللا ىف انا ةيرل لصور ةينااسفنلار ةين مسالا نم هتيلكمصلختو ةسهمذللا
 هحو رثاهجوبءانمج ل مودطاسقلأ ظفح هناهجونهحو رنيعتآرةلاراصوأ ان ارق هحور
 ىونشملاثو لئما د هلو سوسح اة هنبال ىونعم سعأ اذهو تآرغلا ىف تينفو تبت
 تدرأ ناو درولا مت در أن الاملاك ةنفَفوةزولاب زتما ىنميدرولل ا دف هتبلكت راس ىدملا نعل كاذ(ىطملا) يلكرت ها نكت ةوزءاوخ لكم لكىادفد ةوكى أو دال
 "ولك داصحتا امهنبب لسصميوايزتماو خلاب طاع امهم لك درا ,ولاو نعدملا نال نهدلا مش
 نائرف ىلم نآرقلا نمىناعملادفتسساتنأ اذك“ نه ديلا نيم درولاو درولا نيم نه دئاراصخ»
 قرحاووسارلا لاذر لعلا ىف نوضءارلاو قالا هلي وأن لعيب الو لاق ىلا هنا نال مولعل ا ىف عمرو ةبحلارانب سوهو ءارهقرحأ ىذلا لاذ مهين اعمل اواضعب هضعب رسفي آلا
 شف افا نارغلا ىنملمورىدافلا عضارتملا تآرغلا مادق حولا ىنبرلا اعلاه هاومل
 كنا درولا مثوأ نا ميما لاذ ثدرأ نا ةبترماجزتماودر ولكن آرغلاونهدلاك هحو رثيراستح تر زنبوتآرقلارارسأو ىناهجب هحو رديءاسمبتالدمأ ةبئرمب هسسفنا
 ةعاطلا ىوتسن الب تكو للا فج ىنعب مهلا ف ةاادررةتارا
 نا لقلا فج نار فكل اوركسشل | ىوتس النأٍ ثلا فج ةقرسلاوةنامالا ىوتستالةيصعملاو
 مك نالتنأ اجمقل فج ثيدح ىنعماذك أضيأ ىريجأي ينسج ارجأ عيبضي الهلا
 بيفرلااشبأ اذه ىنءلباذه نمربجل اداريالا ذك ثلا ذ نمريمل ادا .الهتااك ناك. م
 نيرجلا نم غارث نمي انك تلا فجارلاةنالتن(ا-؟لغلا فجات ماللاو السلا هيلع هناّرب رهىبأن م ىراضلا ىور ةيصعملا نعب انمجالاو ىلاعن ,اةدايع ىلع ضي رقلاو



 ممو)

 ىلسقلا هينكم ةيفلل ئث لكى عي هلق فج ةمانكتلا !نم غرفاذا بناكلانال ثاردقملاىلء

 يبتكر اقل اناكفربملا ثيدحلا اذءىئعم نم مزايالوذمانكسلا نمغ رذو طظوغحماحوالا

 ىلاراشأ نالت ان ايةيواستمت سيل تاماطلا بتك اب اذك تارّدعلا عيج حراما
 ةاامالا ىوتسنالو ةيضعملاو ةعاطلا ىوت تال بتكو لسقلا فج نب لاقو علا اذه

 لدنك ةعاطلا هتمتيردس نملك تلا بتكى ندب خرخواذله طفلا بنك ىنعب ةقرملاو
 هنمود د نم لكو ناربنلا هرقمنلكب تب لو نأ بسمه هتمر دس نم لكو ةئابا هزغمو ة برا

 نأ لغلاف حاشي لاةورهفلا يمنا هةمر وطن نم لكو زوغاار عظم ناك ةنامالا

 1« نارغكذاو 4 تقلخا ل اضءالافرسركشلا نان نارفكل او ركسشلا ىوتبال
 و ربجلاليذشل عالنأ كاسل ا ىلعف نيت حلارحأ بشي الهقانا يقل فد
 .ذ نيف ارجحأإ بيضي الىلاعت هللانارلعي وزمسملا كرو اىتح هيتكيىأ معلا

 رمب « غلا فجدقزب رأت نينسحه وف ىوتشم هدابع امي فلكم لاو الاولاعفالاعيمج

 ناكهللاهاًشاملب وأتم لةلا فحق رأتانك اضبأ (ىعلا] هي مهارفشرتسضيرق

 .هنآ قبال « ارراكرهك تشو: لة س ف ىو ميلا هلا ىلع ضب رخل الجال

 ريك لمعلا لاذ نمراك لكل قئاللا في ىلثلا رم ابكبت# لقلاتدحا(ىنمملا) هبازحو

 تاعفو اس دلل تيتأ نا ىم ةملعملاواملعما مشهد وامربم مشت تاكولز# ازماو رع أتئارشلاو

 حرللا اذهللاغبوءازج هتلب |ةءىف تدب اري تلف ناو هزل اكتم ري كل تشب ارمخ
 دبعلا لف ناوءاشيامهئءهقلا تيثب وءاشبام هتم تارت َتابتالا ورح حول ةيفوهلادثع

 نهذيتان-لاناىوف ىلع ةئيسلاتبهذأ ة:تاهقعأ اذان هيروغاا ىلع بنك ةئي

 (ىنلا) «تديازتداعسىرآىتسار « تديآ زك مثلا فج ىورزك 8 ىوش تاثيسلا

 ىلع ةرخآلا فج وعأ هلا فجالانأ ةيصعملاو فلاب تنكو اين ىلا ىف جرعأ تيه النا امل

 كلت دلو ميول اعرمشلا ىلءةءافتسس الاب اين ملا ف تيتأ ناو اسلم 2غ

 فريال (ىعملا) م لغلاف .تسسهدايدروخ ه مهلا فج

 ميكي دبعلا ىلع قاعملا عي للا هبتكو ركسابارشبرشاذاو ملل بلا بهذ اني
 رطقل و ميقتسلا قي رطلانعدس هلا جوع !نا المت اراسجو ةاءاكم نم ىلءالا ملغلاا

 0 ,ءةيادهلا قي رطل ناو هلم ةثي-مهلا ةاتك ةلالشل اراتخاو ةياوغلا

 ىف كل بةكسص تالاثناو :ريثك تن انسح مفلا كلب ةكبو تاداعس رشم دلتواهل امم ريشع
 عطقلا كلب تك ث ةرسناو هعفنو لدصعلار ملك كلبتكي تلد_ءناوارابدا هتلباقم



 م
 ةءواعمتناكو لو ةقلعم ار ومالا نم اهلك د بعلا لاوح أ ناركسمنا ءءله بنك" دار كسناو
 ءازجلا تيب ثيالو نوكي ال جوعأ لوك نكي ملاذا نان :موأسمملا امسانلعلااولاة ماش أن !نكسل هللا«

 بتكيالرظلا !نكيرلاذاو حالثللصصالوةداملا داتالةءاشتسالا ىشتلاذاو جوعالا

 نكبيلاذاو عطقلا بتكيالةةرسلا نك ملاذاوةيادهلا بكت الةلادعلا نكس ملا ذاو رايدالا

 ىضتةعدبعلا اهلمن اق لزالا ىف ةقلعملار ومالا نءاهاكو ركسلابةكبال بارشل برش

 ةءريمة لهل ارومالا تراس اهلعف ىف «فرسو قزملا :دفايلا أو هدادعتساا
 دش اورىراداورونإو ىمتابثالاو وهلا حول ىف ترطسودبعلا ةءؤتتتو مهلا انك
 ىقأي نأبافتالنوكبل مثالا: تنأ ىريجاب (ىنلا قبس مناد لوز مو جمش ء قدك

 نيدنج مشبب « راكت نة راتو رب نمت س دز لط ىم لو زعلك قيمسلا نم قاحا كح
 .ةرفأت أوى دي نمج رخراكسلا ىدي ءانالثات(ىنعملا) 6 رارسع

 اوءاكبلا نمرادغلا اذمدارا .!!لوصح لح الرادقملا اذ ىروشأط ىفأ

 لاء ذه ىف لزالا لقب اسلا همكح نا ,ءلورعلاكنأ- !نوكي نأ قبلي له فاصنالا

 نمتغرفانأو رهط لزالا لزأ ىف ناكام لكوعدبع ف فرصتلاراك ىدين مهي رخ
 ينءريلا نهر ىدنع مكمل جالعالو يدي نم مكمل ذو لاوءرشتتالو ىو ودم اونتال

 لاقت كيوتكم«دمواموب) وهلم للم هللا لوسر نيله مام لاقهنا صاعلا نيو رمجنبا
 مما ءامسأو للا لها ءايعأ نت يل دير نم باك ااه هذ قف ىتااباتكلا

 ا
 ل

 ا اا هللا لعشب وتنشب ب اشاسهئار علام
 :ًاتاواحمن ا هيو جلعفيو هأ

 8 ارم أبل هلا لقاسعلا ىلاعذ هدابع مب 5
 نم شيب ناسكي تسون » لقلا فج دوبد زآىنعم هك ليو كر .ناكمالا بح لاثتمالاو

 نيب وأ-ةمىدثم ماظلاو ل دعلا سيل الاذنوكي لما فج ىدملب (ىنلا) ه«ةسولدع

 امسهيب تو افنلا بكن كلوتارو دقملا بنك ىلعالا ملقلاواتو اهترمشلاو ريما
 ىوسام بلطب (اةسان ناكنك] قالا بلط (انمؤمناكرخأ)ة دصملا ةرو_ىىلاعت قالت

 سماع ىوانم 5م



 ىوتئملاتراشأ اذهلونيدما مج ىسهتناهللانع نولا طبلاوهةينوبل ا طلا(نوونت الإ لا
 (ينمال)ي رتيزا مهدبز مداهب قرخ# رشوريختابم مداه قرن
 .جيملا نباضيأ قرغلا تغضوو رشلا لهأنمريللا له زاتهلاةرف

 كميدسو كيب نيف ناكو لو ( ىنعملا) © بر ل شف دنادبترابزا دشاب و بدأ
 هرذ وب دهدتو زفاارث هرذناردنإل ىوم هضغي هعيضرا او هللا ءابعي لمصر بدأ ةرا

 ب دص نمر (ىنعملا) جب دنك توريب مدق ىهوكنوح
 .دقاج راخ شكل بحل ثمةرذملا كلنو هريارمخ ةرذل امتع لمعي نذ لاةىلاعت هللا
 ةبرطاا ىف كل ناكو ل تال اصلا لامعالا نمانالل_كناكو ريجلا ليي كسءنمأب
 بالو ءلبعي ليا بدالا نما ةرادقم كامي دس نمل دوجو ىف كا ناكو قي دص

 - اهعاتاحاو ا دئازافطل 4ضن نم ها كايطعيب دألا نءةرذأ

 ةالصلا هيل هلوق ىوف- ىلع كيئالب وام دقاج ران ضي لبجرا دقم ةرذرأ 5
 .ةرمل دعب قّدصأ نم مالسااو
 انمكدحأ ىنرباك امحاسصل ايسر
 امالءا ثرح اذا حرم تركب ترج ديري نكن م ىو ىلءو | ل اثمأ
 دادز, عورزلا ثرهاسااكل بجلاكن وكت + ترا ن الكر عالم ايلا ىلا موي لكدادزيصؤملا
 تاعاط ل ساكت ئث ”ىالذاذك ةرهلالا ةردغلاكَيصتلا نا ذها, تاعاذان يح موبلكا

 ىذا ناطللا (ىندملا] وج لطظونمارلأدومن قزق اكححيشَسدكىهاشداب إل ىم هللا
 مييزدزرل ىهكنا وو ىمىئالخ ل
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 قرذ اهل نوكماله دن ءنينثالا زهنءدحاو لكناطالاةلودو تخيىف نعطي ىذلا لا ذو

 هيبتا دوشءاش « شردشابكيودرهدونؤرث# ىملاتاذولو نيواستم نانوكي وأ
 هدئءنانوكيرب ق رفاه خيبه دنعنوكيالىذلا ناملالا كلاذدتعو (ىنءلا) يشرسرب
 نوكي ركعلا بارتلاو نا طاس سيل :ة.ةلا ىف فسولا !ذ ميو هوما تاطا لاف نيب و اسنم
 بارتلاهدئعنو وا_تملداعلاو ملاظلاوملاءااولهاجلا» دنع ناطا-١| لاذ نالهسأر ىلع
 تاطاسب قيلت ف يك: قولخمن [طاس ن هةلوبغمو ةقئالذل سلا هاله نكت اذان هسأر ىلع
 ارو دسلا تاذب يلع ناوك.الا ىلا منو هع يذلا فاسوالا نع لاعو راع

 الدهج ناكناو(ىعملا] ي دوبتوزومادخ ىوزارنرد « دونوزفاوند وحرك هرذإل ود
 هرامهناهاشنبا شيب 9 ىونثم ىلا نازيءىفانوزومنوكي اد از وما ءاضريفةرذرا دم
 حور حلاعتنيملالسلاذهماذفتنأو(ىدلا) يىشورورذعزنا ء.اريخىب «٠ ىكتاج

 لاطلاو



 مول

 مولريخال مما لاطاو
 نيه لارجأ ميشال هقا تا بسح ىلاعت هدعنازيجأر زوم نوكيىسولالا قيرطلا ىف

 دو بال مما لاملاو دهملاودجلاب موءدو ايندلانيطالسمادقثلحو رجلا :تنأو

 ميبقلا نم جلملا نوزيممالو لداعلا ىلءملاظلا نوحجريلي لداعلا نم ماظن الو دارنا نيمئمالا
 ذاالثم (ىندملا) ياهلاونْسدخدرآعباش « ارئديوكدبكىزامع تنك طل ىوشم
 اذا ىنعي ةديدع نيننم ىهىتلا نام دخ عيضب اهب لو ندلا نيملال لزامع لاق
 لوب لاو نآطل لا كاذد ح ًازمغ اذانةديدعني:ساينالا نظل نم اناطلستمدخ
 تدعيم كى ها سيلا ىوتلم كنامدخ عيشي تاطلسلا اذن اصبئامالك كف

 أره ىذلا يظعلان اطال ادنعامأو (ىعلا) يريكى اج دشانت
 ٠ ديوش ساو لخارج 29 غلا مالك لعالربسب وعيت

 مهلاوح أبو محرأ هدابع ىلع مظعالا ناطالا الاذنال( (ىنملا) جهنم نب ازفاو دنآام ىو
 ازاجاذانكلا نوسوبأمملعلا ناطللا كاذنمم .تالرعأ
 انسااننالمهكارش 2ىانوعشي رانيفوهمالك ب اناا

 نكمك معلا فجوربهك « امير اش رفك اذ سا » ىو راكلا ةةيقح ىلع
 فوتالفحو بنك ملا بهذا ثولؤغيوءاشح ان ل :ءنا طا لا لجال نولومن دعنا هللا م

 ىتمملقلا فج | م هدو ناسك « دوبناك مقلا ح ىئعمإلىء
 1 .اعاونأنأ ءانعمنوكي

 بجاش املا بنك مقام (يغنا) مرت انج
 0 اكءانو اشي ىملالا سحالابءانولا كاذإ
 مل انآل انو ناك ارنركلا ناطلسل لع" الب هذا دبعاب نيلثاتءافسناطل#لا نعانلاولاقو
 فح مالكو كك ئافو نم رمح اخ هتباتك م بتاكل 1غرف فج )بنك امبتك ىلعالا
 فج لوف. انعم سأ عي نيب و انم ءافولاو“ املس !ناك اذا تذولا لاذ ف نوكيءانعمقلا
 اواملا مدع لساني رط ىفولقلا
 :مأ ضرالا ىفنيدسغلاك تاملا هلا

 الو ةئسح ةئسملإ بتكو هافو « انولا ||

 0 ا نموملا نكلإ ىلا «ديبسو ركون
 تزخم تزاغو رب زر ك «. درناج دشابوفعرك اردزدإلىمدحولا ضمأ ىوةتلانمدبعلا
 نوكي ىتم كلالملاو لتقل نم ىعو ةح ابل او مرملا نم .ىنع نآو صال التم (ىنعلا) «دوش



 ب 1

 اساسا رول سياسيا ىلع تو

 ءارسأ مرحتواربز و لسعمعو ناطأسلا هيرشي ىو هحبور هرسلذ هنابابلا فاما ناطل لا

 ملال بابلاب رقم نيةالاكت وكي نأ مز النكمل ةرغغي ى ماعلا تاانسضرفتا ىريجايكا

 بونملانيدلا ني .اي علا الو جانره تسر تنامازك ماي فار ني هلا ديما ىاإ) 5-7 ٠

 نا ه دوش ناو رركت طا روبط ىوتمةنامالا *اولو جانلك
 لاذ ناطلسلا ىلع جراخو نئاخ نأطللا نبانا ضرفن(ىنعلا ) دوش

 » انودر[ينودنه مالغروإط ىرتش هئدب نع هس رنوكي ةنايلشا لنبي دا "الملا نبا

 ءاغيل 'لاط 4برشنةلودلا ىدنه مالغ“انولاب قأناو ( (ىنعلا) مانيلا هيزجباروتاودا

 انعجار ناكر ءاولو جان فولأ ةثام نم مكتدن ةنامالا نم نانىفاب ايرلا نيدلا نيمألاي لاعت لوب هنأك

 لو انئاخ نوكي ىذاامأو يالولا«اولو لولا جانب ف رمشنو سمانا رئاس نم ىل اع هقلاءانثمأ ىلع

 ناكل ذا ناطلسلا الش ىملالا بالا دودو زكي نكس الوبقم سانلا نيب شيعي ناك

 مدقودو-أ دبع نم .هياؤاولاسغي نا طلسلا ىلع امسماعو انئاخ

 ءاشيلاهل مالفلا اذا ىدانتو برضتةزتفاو اك: ف ناطللا هيرقءافو ناطلسلل

 6# تساشرد ماروارالاسلدرد « سراير + كم ىانل وعدو

 وهو رالا لا بلة ىف نوكيف بابلا ىلع ءافولااةوصوم بكن كي .مالغلا (ىنءملا)

 دويرك» دهدشزوب ربهسوار سوح نيزإ» ىم ءاضرةثامبلكلا لا ثيبلا بحاس

 تثيبلا بح اسناال باكلا"انو. ءوببسلا !لهنم (ىعملا) هدهد زو ربح كوش

 تبارك نزلا بح اس بلكلا لا :بلكلا مفوزوي بشي وسوبب

 يارافج بر ادص « دنك اهتمذخ كىدزدركمزجط ىوتشم هيطعب :داعس ىأ باكملا

 (ءانجلا ةرعرلش سلا لاذ قدص تامدخلا عشب ىذلاصقلا كلاذالا (ىنعملا) هدنك

 بيجالف هالوملوبعم هلعجو مالغ دوجو ىف ناك اذا هناري دقت ىلع غب رمش لصخ هانولا ىندي

 نانةبعتو ءار عون امه بح ا سبلق ف 4ناك فول, افوصوم هبحاسمبلب ىلع بلكنأكر واالثم

 ىأ ايس افولا بحس بلكما ناكول باب ىف 4 هكسمو ءافولا ةلصعن لج ال هيدح اصدق ساي

 تان له ىلع سقو اعببسناكو لو ةريلكما نم الما ةرسيلوأ بط ةمشوةرصنو رخل
 بونيوذلا سلا ١ اذالا ناطنسلارب نوكسي تمر شفلاوع

 فمنوا



 ب ,رطلا عما ًالاذ (ىنملا) عنخ [ هتكون هدرصد

 ضايع نيل يتنرهر :مدي لع دولا بناء بهذ
 بكرى ماموباو راغأف ةيمارخسا ىلع هفرشب وبهذلا بلس ناك ق يرطل اعاطق نساك هاذ

 ةباصلاتأشيف «تلزن(اونم نيذلل نأ أ)ديدحلا ةروس سرب بك" ”رلالهأ نمالحرب
 رانخاو » ىمنيلالس ىسهتنا (هقلارك ذل مهب وافعشختنأ) 0

 ذةرصساذك (ىمملا) ماثوو ريسزاديدركةيسسور «ه ارنوعرف
 ىف ءاورب#سو نايالا ىلع اتت ىف عي صاصقل ايف مهرس دوسأ نرعرذ هجو اولعج.ءانولاو
 تسد ىونثم ههجوذوسا او زجن مهمودنع نوعرذل مهرابتعا مدع نمونوعرف يرفع
 اوطعأ ةرمسلا ءالؤهو (ىنلا) هدوذكت دابصاسدستا « دوق مرح رد دا دانو

 ةئسةئامةدابعب رسيبىتم مهلهللا هرسسب ىذفلاءافولاو ربسلا كاذو دوقلا ىف مملحرأو مهيديأ
 تمدخ تنأو (ىمملا) 4 ةدروآ ت سدي ىف دصنينج لك ه درك "تمدخل اس هب
 0 دم الإ متين أ ىتم ق دسا نكسسم

 قالا رطباوفوو نام الاو ةءونلا نوي لف صأ همنا او لتفلاب مهوفؤخ نوهرفةر صم
 نأ ةيترااوا ءووص اصلا مرج ىف مهلك أو مهيأ اذطعا ما ىتحدو ا نوعرف هجواولمف
 قدامدبءزملاو اب رط ىف هنأ معزيذقلاو مهتتيرج ملا لسبالة: دس ةثاسهللا دبعتول مهرعسغ
 : كدت !!ديهقنغذلا قب رط ىف تن الم مهلئ اعالا

 .لثع تيتأ ثنأ لمف انولاو ق دملاب
 ديمه نامالغا 0 انولاوقدسلا اذهان ا ةرصسلا نم لعتف ىلوملا

 كديسرب تآريغو قرغم ىامهالكر ظيرزوىاهابقايىزاننابسارب وديدهتسارآ ارناسارخ
 بأ دنتسيت ءو دشن اربما نيمادك اها
 ديمعار قوتسسماغزوما ديمزا تدور مالفادخى ا ه؟ةركنامءآموردتناسارخ
 ناسارغ ديمن اف ىأر كر“ ,قفىذلا شب وردا لانة ناي لاذع هدنرك

 ىلع داجصتلا ىأ ةثرغمت !هالكسسصو بهذا نأ مجاعوة

 نملأسشيو ردلاذل اذ مهل بسانملا ةسنبزلا وبأن مثل ريسفر
 *يماناوسيل الوم ودوكي يطال ىأو ءاىمأ ”ىأءالؤهلاقو 'لانهنيرشأملا

 ىلا همجو هجو اولاقام ممم عمحال شب وردا كلا نأسارخ دي هناا غ مهر

 تالي لنواب كانهوناسارخ دمع نم, «ننلغلاةامارصرلعن يرايلاقو

 كلل اداع 4ل امي ملا دالمىفو رادرتتد4لافي مورلا دالي فرد

00 

 اوما, ةعصرم مسهور



 قيقا
 دحاولا كاذو(ىنلا) يي ىرتوممالغوا ىديدبدوح « ىرهردئاورخاتسك يت اذ
 .هيدارأو مظعالاوربك الا ند ملارسسكب رثوملا تال أر ىرهةدلب ف بدأالب بهاذلا
 هتأبامالع نونح ىأ بدأ الب شام ينعم ىبكر تف سوورخاءسسكنا ىلءرو سماللا دينع

 ةلبقىوسىدركىور م ناو رنيرزركسلطاةءاجإوىوثم هرك ذمدقتملا شيورالا
 طسوفو ةضغلاو بهذلا,ةيلطمةعسرمةسبلامهلعتالخلا كاذو (ىدملا) ينامنآ
 | لب بناج ههجو لعج ةنزل هلم مهراطف بهذلاب :ىلطم مازح ىأ تاور ركم نم دحاو لك
 هدلوتىز وماينتوج « نامبحاسةجاوخ نيزاد_تىاك ظىونثم لاقوءاعسلا
 هدنبإ ىم ديعلاةيطرهتمرعتنالئثىالدتما بحامريمالااذله براي (ىنملا) يكشاد
 سيئرلا اذه نم براي لعق (ىعلا) جامرمثرايتخاو سئرنيزوادخ ىازوماس كدرورب
 شي وردلا ملكت بسن اس ىلع رشمئديمملا هدارأو درعلاةاعا مو ماعم انت دلب را و
 اوهزا نازرازر نان د ٠ اونفرعتدرو جاتءدوب» ىونتم لامقمهسلا اهرذعملا
 ةدوربنمءانشلا تقر هراناعوج ق زرالبوانابر ءواج ات ناك شب ورالا كلاذدال(ىئعلا)

 4 ىرتلزاوا درك ق أرح« ىردوخزات آد ليا دناط» ىوتثم تافجرلا دئازناكءارهلا
 طا سينالاو هسغن نم هقرعوأ ءف:اهاهذا نكته :ؤدرمأل ءاملاو ىبك رتفسو ىربدوخ
 ناعرو ةيبعم (حالطساىفو ماشتحالا كرت ةغللا ف
 نم هؤرع نمو |هعم هنوكر «فنل هءاهذا نم سود لاد(ىعلا) ةيلسالا هئقلخ بحوم

 | ىنعما ذهو بدالا نع اءراعامالك انة كدتاتلتز هوت نزح نمو 1
 نارازهرشداقعاإلل ىو مدقأامىلءمدتااّمو ةالابلامدعىنعمانهماللا مضي رثم
 ةيهومفولا ىلع داق عاهل شب وردملا كلاذو (ىنءملا] يي تةرعم لها دش حمدت كو تبهوم
 ةفرعملا لهأ نم نأ معزرشب وردلا ا ذهو قأساميديراس ةذرعملا بح اصنال ىلاهت قل سا نم
 دئسن[ىرادندكناز نكمون و دنكى عانس اثم برك بى قمل يدهن فن نظن
 لعشت الث نأ بدأ ةلتىأ ىحاتسك ناطاسلا ميدل ,لعف نا ةفرعملهأ ثسل نماي (ىنسعملا)
 | لعف اهل هني ورو ءسغنل همي دمت نمشي وردللا كاذلماحلاو دئسلا كانك متالثلنال
 ولا ىلع , داق عاناكو ىلا عت هللا ىلءأرتجا هستذو خو هتتوعر نمو“ ايح ةلفو بدأ ةلفظع
 وهلا اب رفتو ايهااامم :رعم لهأ ناك الثاةىلاعت نما نمةبهوم
 ةبهومفولا لع دقعااذكورلا :.ناك ا ذه عم بدال اثي_ مالك ماكست ءر وضح
 لاذ مدنيانالوموانديسف بدأ ارلوذخآ أل طاسنالاو: أر طاهذهل ثم تلعن نا لاقو ةيمهل ا
 ميدنبت ل تنأ نما. بدالا ةلفو :ًأرحلا كلتناطا ل اميدنلعفول لوقيو طسنملا ئرتشحلا
 ىلار ظني وردلا نا ادوررششا ا كلررقي تاعفنأو هب ,ةدنس الل: البدأ ةف لعفتالا

 تاسعا



 (عول)

 لاسحاو مدهرصخ ىارظم لور هاوماب ةعصرما ينانزلاب مهرنزنأب نالغلا ىلعريمالا ناسحا
 ا جانو ركسزا+ وادا نايم ىو لاهور نم :نسرسكنا نا

 | ىط# تاور مكلا نم نسحأر ًارصااواريصخ هديعل ىلع أىلاعتهتلان(ىعلا) ا) يرسدادو ا دهد
 نمنح ًاوديزا قلفت!تاسحاوءاطعى أر نما. لوغي هنأك ار هقا ىطعا اج اندحالذحأل
 ىلع أ ىلامتهقافاهس مم ارايزم الغا نايعالا نمدحاو ىطعأ نان ىل اهت هللا ناسحاو ءاطع
 قكامتهثاءاطعارظن نأ ل اعلا ىلعذ اسأرءاطع أ هتلافاجانء اطءأ ناو ارصخ مالغلا كل اذا
 .لعبل كلف عرش م سانلا نا ,ءهتبم ضمغب وتم اطل ىصسلا هركشى دوب و

 دركمهتمعار«اوختآ ءاش ككزور بانل كو
 منا روك الملا ديمءلاوهوهجارألا كلاذتاطلسلا اموبىتدح
 هحاوخ ةئيفدءكل ٠ دوغ ى هنكسءارنامالغ أ ىو ةنيندوالامهنمبلطوهسحىأ
 ةئيفا بع ىنررأ مهل لاقواباذعناملغلا كل :ىرأن أناطل لاو (ىنعلا) جدوزدشامب

 *اخأإبو(ىنلا مناهدوقلحاعثنا مربهروو ناسخ ىادببوكم ..ابواريسلل ىم كدي
 20 كم ناللاو كتم قاما لأ ال ا
 ىفاراجوالبا !.!ممبذعر ممةدم( ىعلا) مي كرتزراشت دكا ب ثوزورودبب اهتناش
 ازارو الفي وناشدركءرأب ءرادولا م رم رادعب مبدع ىأ عمجولاورصفلاو باذنعلا
 مالغو باذءلاب ةعطف ةعطق مههطق ن اطلس الاذر( ين ,ملا) يما هازا ازا تفكناوهحاو

 شتفك » ى+ بد تمت اس رش ساشا 1

 شب وردلا اذا فت اهلاقو (ىعلا) ابكك
 نافلاعتو د.عناملغ نءتنأ اضرأ بأ ةيدوبعلا لعتأب رقما
 ايف يملستالو كترمأ اف ىدط أى بم ى دقه

 سانللا .تانءاعلا باطما ةذب رط ىلع ىريجلا لاعرا 2 ذنب ريما لئاسم ةبسانموك هب

 نمأي مثلا) مناد شيوخنا نات كركدردبرك و 1 23 يم
 :نف هلا لءاا ناكءاهأو بئذلا قرم نعملا

00 
 بج هعرزتئذا كاذوهسلاة: نيج

 تنذلانان كلم ىنغأ منعا الا لت زعدا ان

 مناوايندلاعفروظي ومب
 رزتو هسداتو هكيش لعفلا كاذو 1

 © لذلا فج دق ئنهمدوبن ا« مديمدىاهصغنبا تست ل عفو ىم هءازج رتل ئمردصان



 يباب 1
 ددركلا ىمرلقلا فد ةرنعم اذه ىربجايو تلدفو امج |_غنا فنوقاولا لتلاو( ىنلا)
 ةعقاولا صصخلا ىريجاب لوفي هناك ةحأبق ةننح نسم نوكسنف دشرلا قب رط نع عيجرالاثنلس لوغي ىلا هت او( ىنعملا] دب تساودبدوب كين ارا »و دشر زاامتنس
 ةورثأ انو انوش
 هتلاقي رطأا
 ,كراك » ىماليدبت هللا ة:!دحت ناولبخ ,«تلخ دة ىتلاهللا للا لاقم
 ةريسلا تاطيٌ تنأ ىريجايو (ىنمل اه« تساءدنأرب .راؤيتىويدوتات « تساهديز نامل

 نوح ىوتشم محلا ةناهل فيس انت اطيش تمدامو ىنس نامل سنا هلللمباو طا
 ,نارواعيهناهل زا ه تسينجاغستزا تشك مشرف
 »للم ىف دثابودروا مكح لو ىوتما دبأ فو كل سيل ناعل بنمو نما فيسل نم كلاكلم
 ةنهلاوشللا ىلعال اطيشلا ىل نايلس مكس نال (ىنحملا)ك كنف قوف ىف .ك انرده ر
 ::قطعتاالو هق لمع ةربلا ىربجاب ىنعي كفا! ىلعالبارتلا ىلع ءالبلاو

 لا ناطر شثلنا مادام ماودلا لبن حورةوىس ىونعملا ناهلس نان
 1كم تنال اذا كل اعماق هر هذ فيس نوكيف
 لا لءالتاطي كل اىلد ىلاعت هر وق مكمأ 1 كويز مءالو مولع فوخالهللاءايلوأ ناالأ
 ناك مو يالداسفا او نوكسلا لاع اسيد 'لاعناك د هاو كلفلا ا ىنعالبارتل ىف« ةةكلاو
 هللا نوصعب الر وغلا نم قولهم كلغل اال نم بكم هنال فاك 1نم هيف
 هذ رم ناك اضايرلاب لغتشاو تابنا -غنل ا بنتجا نمنا جت , سونام دولعغيو مهام
 م تسنمت سنك !رربجنبا نك رتل ى ع ابا 59/1 ىف لاس ناك الاو هه ادنعلابلا

 نم هنالربا كا اذه ال رثأ(ى

 داما زفت الالا نواو يو تاضنالا نمر اينتخالا نوني م
 ءايننالادقعرو مم ةءاماوةئسلا ازهأ هراتخا ىذما طسوالاريطلاح ودملا يخل ارسو
 قةشاللا نايعالا بلط ,ايع يسكللاب ىمسملا ىرايت الا ءزااولاق منان ايلوالاو
 اذهو مولعال عسات علا تالرسشر ,أةواق وأ ةداعس ن ءامتاوةهيسضتفتام ةيطعلا ةرمذألا
 ةنسلا لهأدنع مومذملاريللا كل :أىربجاب لوفي هناك ذسجاونلابءيلم ضد ىذللا قل اوه
 ىلا لصتو قحلاربج ده اشو ط سو الاربج اوهو جود هملاربط ارم لعن ىتح ل عشنالنالةع احلا

 ةيعرشلا فيلاكتلل نيطقلا نبااطبلا عمجربج مو اريج ا نال الولابءايثالا و
 .تصرأو مسك



 :اهنكو نك قوشعم لرتظى م ةيهلالا ثاغسلا ىفتانوهشلا دئعلوبممهكراتو
 1ةبترمىلال متل اشاع نكو ةيذوشعلا كرثأ (ىنلا) دك قب انو بوخكهدربتاك
 نكوداشراالرذستلا كرئاىأد_ةصورتان اان هسغنت بهذأ نءاب ةيهلالا تافصلا

 دار دود تفك ه ىرت شماغ بشزىعدرد كيا طم قداس لوم
  كلوما بلطت فيك ل بلل ذا

 ةلوحولو( ىعملا) يبو رهدداشياىادوردثنر و وتر تشم د
 نءالفاعأب لرغي هناك مهحف بهذكنامزو كرهد نكمل انآرشل-ال ةلرو دحر تورتشاا
 ملال ماما و مدعاررالا البللا نم تكسأ ىلا ف تنأاممايلامو ملعلاو ةقرعملا

 ةوقلا ةطساوب نكلو كبلق ىف ىفاحورلا ىقطنااو ىنايرلا مالكم رثأ الث ل ىف ةينامرلا ةراشالاو

 مالكا رتش قالا اذه نم باطن ىتم ىلا قلما ىلء اعبدتل تاك ض عب.
 ا ا ل 0 ولب كبارا ذ» نم غرفاةراعت لا

 ةلرتو سانلا السلب

 98 ا «يسرفلا دبي كارول
 توفااىلمدح أ دس لهىلاكو ىلعدهالود طا, كيت اللون تن أ لملاو للعلا نيم
 لاغناوليقلا درس سانلا ملعون لماكلادشرللا بناج م لوب هلاك ادبأ
 مكل الد لا نم كل ىعص خمهوتل لاب ولفت كل تاقنا لاك لهأ تالك فر ةثرسو

 ءامن[هلظلا هب. ا ا

 لفاغو لعلاب ل هاب ثالو ومدي ظو ادب مهوةيدم ىذلا اذه

 تو 5 مهل ومو نونحلا لهم اترذ لع دس
 خوش مثلا (يعلا) «خراكربددركدزخ شنو معه ه خو 2

 لهم بلا ىلو بف رلا شمتتلاك ىفادالا يلعن هاب طار بدالا ليلث ىأ مدح 7
 (ىنلا) ب ربلعا مرج شت برج دوز ناك « راظتو: «نكييبلعلا ارشد لكم هلءاشبإال
 سفنا ملهنلا لاذ تالر ظنبحاسواةثاعنوكستل عساىأر رظالاو قشدلا لدفن لعلب

 لاك ىنادالا ما وهل ندالا ل بلة يلعت ىأرعا فو

 ا تو

 ف شن اكتوكي «ءلء اهرمجو



 ((ذكلا
 هانودرك استون سفنإو ىوشم لاكل غلي زيتا كعم نوكيتا نم نس> ا رفعا ف

 :اسدل ىهكنع دعبتالءانولا ةلعشم تال افن( ىنملا) واكف وج كد ثينانريغ
 كا 12 3 !بلط: نيا ايناف راس اهري_ففاهريغل يلعن نموغنأ 'امكيلعتن
 اناعىأ اربح ريغ لعجت ن-(ىنمأا) م ىكيم ىلا وو دبار شيوخ ىسورتحار يغرم
 لت نءايلاخو ةمربطلا ع بفثلسفن رعت يلاع هر دق ىأ اينسو
 3 ,كامكح يف ىدوربغالل هن كل ىلاولا لعتملاو نيلعتم 6

 .ىأو ريغلا مكح قوه نء باطن بأ كلنم ةلعملال
 كلوزلف لمسعلاو معلا نم ةيلاشةعيبطلا ميبف كلفن

 نمذيلا ردن لع زمعلاو لهل كلفن لع ,نلعير هعاو كاستل للا ذ
 .ةيرشل افاسوال او ةثيدرلا قالخالا
 :المو ندع دابا سلما تركيا انا نكا(ىنملا] ب ددش لاننا
 ,نااك الا فراءلارهاوجو رارسالا 4 | ىراردب'ول ءااةيدح الار
 ب تنك اذا | ذكىرار لاب أولم
 .: (لاقدلةياخالسملالار رجلا نالثلل .اوولتت زد ناالو فراوها /آلو فراعأا

 *(ادادم) (زابىأ هرم اناكرل ل ذ) ف وكلا ةروسرخا
 اهنك فارغ اوهقثل)“ه« بتكينأب هبث اعو همك ىلع

 ارب ذو ىف غ بز (اددم) رضا أ.( هنما:تحولو فرانك )
 يبدد هاوخن مكو نية ارىأا شامان يزف رماإل م نلالج سنا
 لمآ يب يافا سارت مب بلا اذه نمو(ىنملا)
 طارملا ىل* مدقلا

 نم 3 ىلافوبأم
 | ىسوتنا(نونم زو وقل درو ىدهو مك رنا 1

 هؤرطبالو صن اداكبال وذا رهأاو ىندالا /هلاو ىما الا سولار معا ذه لقب نبا نياالج
 (ىنلا] مخ تسكشش بل كنك كفن نبه هغلل» ءارتن[هك يع ارتصنا 9ع للخ
 اما ل نأ كايا ىناسو رلاقوذفاوهو ل *امىتسياوتصنا

 دع ىلا عنها لاق لوقي هناك ةدئاق هب 751 نركيأل ىذلا مالكملا نا
 تزن( نورت لعل م الكلاب (اوتنأو كار عقسان نكرغلئرماذاو) نونمؤي عونا وق
 نيملك اهلل رمى .لالج ىلا باعالاقشالاتآر ,ةلاب ا معرمعو ةيطلشا ىف مالكلا كرت

 :ةنأ لاي تنأ ثقوالب ماكسي نم ااذله نمداريفاوةسصنا ةوقب نآرقلا



 الاف كل ملكت هتفرس ايحلا ءامأ
 ةفاطالا هتئآو انو ىثنو «هرككو رالبلت ىلع هتلحأ اذان فخأ :سانلا ىلع

 (ىنعلا)6 رك نايا نك لرنار نخم نبا ردب ىادرا دنياي نضم نبا لو ىمةرارطلاو
 ةيقاعلرظئاووأ!مالكلا ١ اذه الز ةياغدعالو الحاسم ءالمالكلا اذه

 : لماركصتو ثا ةاوففو مج ىنامدركشنأ نكيو
 لمآ تنألفاغاو (ىنملا) «مديمدندنانزءرعتونرم « مرك
 0 وم :ةواتةو كل -المركملا
 3 !الرطتاو مالكملا نمع ونلا اذه الرئوي ةياملسمتالسن دئا1ةشسنا
 اارطاتنوكت ىح كترخآل لامعالا نم
 ا .قينانال عمو ظفارلنا مهةرعمو مهدامتعاو كن الكم وعاقسالو
 نوكمال ىذفلاو ني لتاطارشلا اتركم ونوثزهتب مهلا ناسلب مهود حا دبأ
 ابئاق مولقو مهركنفو ذو مواقع نأكو ل دنع عملا لكش اوةقووك يلع اوعج اذا مهل م
 الا بس ءومظمواو ئزمسس كيا خوهاعتل و دو بالغ ل مواعو

 نوكسحإ مهعبج نوبتاو ,رلا مهو مكمل باح "1 +[ فخ نوغاو كفا ثم تنأولاع
 ٠ شا بيف ناةشاعنآن اعط كم كلامو كلام نوبل او كلج النو

 الو مهقشاع نك ماعلا الاذى مهنتك قالا( « شارل زور جب تاق
 نكووليأ ةسخق اشم نمغ ذاىأ مايأ ةخرا دم مهؤئاشب نيذلا قاثعلا برتالىأ تخنا
 ىديفت اشي زاولأ « بيفلا لاه قا ثمىقشام
 مهنا مهتناحو رضبف ن مز ماوعأ ك يلع ىهدأب' تمد ع الولك أ منال( يملا «ةبح

 قاشم شاع نكمايأ :خ قا ثم قشأم نماقنا اومابوبحواتد اس اقشاغتدرأ نا ىن
 فرعيشيو مناج 1ع ةءدللا مجالمان .انأ ةسخق اشعبرتالو قاسورلا بيغلا ماع
 ارزرقونب هذاا نمرتإلو ساشا م .اوعل لربع فرصت ةئسس نم مكو ةلر#
 د نمت غرفناف هئاوه ملال او ىطعلا باضف ىئاعل نينيعم م متدجو وراشد 1
 . .مافءار ري وسخ دماكشه دنحإل ىب لين هئلادعست ام لكس غنلا حالصاي تلغنشاو
 أ ردصتت أ هماكثه ماوعل اب ٌرط لع مشع ىثم ىلا (ىغلا) جب ماك ميه د ابن تس ماك
 2 صرب للسحر ااا
 اه في رحو ديراب لج تححص تنذر لو ىمدارملا عمة ملا فاكلا عتفب ةيناثلاو ةوطاما عع
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 يملا فبل
 0 . ولا تو نكملو ةهنلاو ةمنلا

 :تفوريفرونيدصدلا
 |اىونتم العوجا

 لوثها
 الو سينالا

 عبو شنو (ىنمملا) يي سرداير فز دريك وتتسم ع سكعيهتادلدو مشجر دتشوإل
 برت أو نعملامعن هافالعر لسج نم ارمغ ا دبأ دحأ دلد_-ذخأيالو كمال لاو نيعلا
 تدرج كنان لع موعمعقو ماوعلا ىب رطد برت: يتحلا تعي ديرولا لح نمديعلا ىلا
 مهمدحأ نكيرلو مهم كدا سم لسه لا ذه عم موملعن ىف رمت تفرسو مهب رطف كمدق
 تنأو ءالتبالاو ةنحلا تتو كك تسنورغنو ءاندسأ كل ةمعم او ةمعنلا تو مهنا اغسلعجول
 ودردتامهسدإ ىمالءرلجرهالا كدساذخآ الرهتلالا (سينأالعمجولا تقوشا عت
 الازر كس ماودلاىلء دعب (ىنمملا) جرابتما نكنيةسويزازابانوج هراددانار ضرع

 اذك ةهسلا مايأ ىفرمغلا مايأ ة ورغم اريتهسنلكءرك مذ ةتملازام الشم نكو ضرماو عملا
 قراثم هفلخ ن ماركه ب ىف نب اا ىنافاع ىذلا هلا دهلسا لق ث و ذلض ممرك هلتنأ
 لاس كاذور ورذملاو (ىنملا) 4 تسدبارئازايا آت سنفركم كم تسوتدردشلاس نآنيةسيوبإل
 .ةنمئيهم هل سانلا نط نما. لو هلك دس كاذهكءئذلا كستشرموشلاعحو
 ةريعلا نسخ ثنأ هلعثوهورف نم ةرب_علازاي ا ذخأل 2و: لرط اخف ولا كاذ لاس ظفححاو

 برغتو رتعارامسلارظنودلعالاوورفل لأ كش رمودلهو لاح نم
 دعبتالو كعسور كلش ملت صلاح فران اظيأت

 أو رذاف ءسبل نامز سني ل هت ثقو زا
 الئانارربج نكنالو كلبا شتقورخ "رم روم سنئالو لانام لاتف زهتلاو
 .11باجأو ىلا ةءال ىلع ىلةر دال

 .قبب الوش هلا كلاذ نان قيةلسا شمل اءالا عطغتال باولو
 8 نيهللالضة قيفلا نشعلا كاذوالسأ لاو لاريثبال و شاعلاو

 ناريحتازادك مدرك اغ 1باو+ ىرب-جرفاك ف ىوتم لاكشالاو
 1 باومجلا لاذ نمنأب باوملا أ دبىربكارذاكلا (ىنسعمإ) جدرم

 اذالا باوج ىف عرش ىربملا لاذ ىندي تارمحر اس قاطنلا ىف غاابملاىأ قرطنملا ل_جرلا
 ال ءاوج ف ريت ثانصلا قرط لا لجرلا كلا نا ةيترجم ىلا اه بأ ىتلانئالدلاو
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 | ليوطنل ثءاباسه دارباو 1 هريضن ل فاعلا ةوف اهتاذة د ىف ةءلمتلا اوةباغملا ةيرعسملا لئالد

 نيزدنامب ب زك اوهمج ه لاؤسوتاباوحت[نمرك كيل ىء لاقاذسملو مالكلا
 نكلرافلل اذه نعرخأتأثالا اؤسلاو تاياوما لحال ذدهم تلفوق نكلو(ىنعما) يلام
 |ناديهكاي نامتسهاهتتفكمهمدازإلا ىع اهت!اوح نايتالاوهو مه الابنآلا ل غتشا

 ىربجلا كلاذتاباوحي ماكنا نم نسخ تانك انلنالا (ىنلا) «ناثئدباهوتمهف

 نك دلاإ ىو عقنأ فوكو ن_>أ ةمالعك موفد مهل مالكلا لاذ اورهأو

 الانانلق ندختءاب (ىنعملا)#و لكنواتدوشا دبي كنز ٠ لتءىاثعتا

 ليلا نموكربجلا تاسل نم علا كاانرصو ىو اوونلانبغاولا ثلا لاذ
 *لسنعلاو زحل نم ىلكلاةةيم لعتو ريثكملا ىلع لد لاةلاذالهلاوحأو لكلا تونا

 ىورخ [ث احا ىلع ل دئسا ىربجلاتاذكن ماضبأ تنأو عسبطلا ميلل قلما ئيس
 ثاسعا اذك (ىنمملا) ب ردق لهأو ىربج نايمرد ه رش رشحات -

 نمرايتخالا باب ىريجلاةردقلا له أ نيب رىربجلا نيب رشلارشج ىلا: دوجومعارنو
 قالا ةردقاولاةرابنعالا اذهب ودبها!سفن ةحابقلاو رشلا اوردقةردقلاودبءاادو-و

 لاو ريفا قاذي دبعلا اولاق ةلزتعملاو ةيال[ نه وحب امم مسمف :

 | رظنلا ماّدق نم موه دم قول قل !به ذا اء او ضر واو رلغو لم حمس انجب مهم ام مهعصخ مذد
 (ىنعملا) 6 بابتءارنازا ىدنديمر سن «باوخر دىدو نا ثوشدوربنوج إف ىج ةقدفاو
 !ال نكلو بارما قيرطلا نماو رفتل صاختو :اجن باوملا ديف ةلاضلا نرفلل نكيرلولو
 قب رطل نءاو رفني ل دسافلا مهمجزئضتقم ىلع مهسغن أ او صلخو باوملا ٌدرلافامتاو دو

 اوزمعول اضل قرشلا نم مهربغو ةلزتعملاو ةيردقلاو ةيربجلا لوقي هناك كل الهلا تعم ل
 مهمل” باوملا در صاخم مها نكي لولو لازوزالتادنم مههذم طقس ممم !مازلا ند

 هأمسحلا ةرف مجنال مههذمنماورفني ل نكسلو لطابلا مهد منماو رشنل مدلل مازلاو
 ٠ شوزدنآماوددب ىذةمهك فوج إل ىمصالفلاو صلخلا ىنءعندشنو ربىنمعوشتو رب

 بواسالاو هو شورلا كلا ذماود ايش ةمداك |! نكك(ىعملا) م« شروريلئالدزاا ب
 ةيسرافلا»ابلا تفي شر و ربل ابا لئالدلا نمةلاضا ا قرغال ىطعي ىف عن هنن ُ

 بوس دولت « مصخ لاكشازامزامددركبانإو ىم اقيفنوةسٍرثىأءارلارسكو واولاو
 ممل :توكي و مهلا لاكش نم مزليال تح( ىعملا) مسخ لابقازا
 «نومزلبال مصخلا لاؤسو لاكش ا نم ةلاضلا قرفلا ىتسح لوغي
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 هك و ا صل !!ب> اسنركي
 مسرب واقف قلو اد! دعتسأ اذرأ غلا نملكسل اتيهتو ةرثىل اه: هنن ىلع

 ةلودللا ارلابةالا سنو كي تحارب .مههشو ممالاكشا نم موهسخ نوكي حا مقع
 لاكش نمنيمزلسنوكسنال تسحاولات قللا بناجىلا اولاماذا ربها الم طونميواب وسحم
 ةيربخلا لاكشا نم نيبزرامنوكنالىتح اولا ىلا ىلا اولاماذا ةيردقلا اذكراومرفةيردقلا
 ىف قطا لبقي ٠ مهن. دحاو ىلا لبصال وهلا لهأ نم فراعلا نأ ,كوتءاهالا نءاوهرصغ

 تح (ينعللا) جمايقلا مويىلا نامت اهجيرد همادم تلمودوداتما نباك انى ع :
 تنكظن ام نوح ىم مايفلا مويىلا ايندلا ىف ةبناينوكت ةةرفنيعبسلاو ةئالا نا
 مزاللانأبب ةوةاط ا يندلا هذه تناك املا (ين هللا 6 نيمزدياب ىهياسىاربزلا « نبا فو
 ير كو تفك ارعدتبمديابنوك و ودوداتخه نبا دام تمايقان آف ىوش» ضرر ظلا لحال
 لافلاو ليلا عدتبإلاسفان ىأبالو ةمابقلا مويىلا قت ةلمنوعب ل او نانتثالا ءالؤهو (ىنعملا)

 لئالدلا نم 0 ف 0
 رو اقيمت نيهاريلارأ

 الو طنا 507 شر ةقارللا
 او 'لوكشلا تايثالوتاملظلاو لالاظناكترانالتتسالاو ثاهبشلاو ضرالاكمهلث الدو
 ل ا
 بك ه اهب ردبادوبدزخم

 الثم (ىنملا) ويداب لوطو با ارعان زهر
 ير ا يبا اقر ملا«

 5 قي رطلا نوكياهر ووظو مهلئالدو مهلب واقأ دوجوو ملل للملاو ,ةاشلانرفلا
 ةرثكتاواطموابوغ رم سان هثيدتو دوحولاري زم نزخنا وكب ال درج ازيز م يبملا نيدللاو
 هتايقع دوجوبو هقي رط لوطن دست فرش نمتمتاو هسيلع ىه ىتلادويقلاو لافثالا
 ةلوهسلاب ةيرمشبعالا لول صو هلو تابع دصقملا نب رطل نكيملولهنال فار ارسةرثكو

 ةقرس و قب رطلا لواط |هيدانو ةبعكلا فرشناك كف رمد دصقملا ىلا لونسولا قب رطا قبيلو
 يسوم ةدهاثملاةرثكن ال فرشل ا نمرادمملا اذه ةبهكلل ناك الانوكي لولو ةيدابلا

 |( تست دومص ب تسدنز هرو ىتامو بقع « تين دوم نآ هر ره شو ررهالب ىم ةمرح ا هلق

 ميم



 ب ا ب ب ب ب ل لسسسسسملل 4
 ىأ ينل  ةادأ تبن نا ىلع تسين دور ريد وأ ,
 قزهرو ىفام ىءابلاوهيفم ىفةزمسهلاوت-هفزهرمزيدمت (تسينزهر) دوم عسل

 نوكينأ مزال نما له أ د ئعاسو دم هنوكى ب رط لكو :دأم لك أين دلاءذهيف (ىنعملا)ةدجولل
 حوذممبسيلاينالا الهى نب رطل كسوة داع لك لوغتوأ ىلارحو عئامو ةبعم سبق
 نادوفحو مه* شور ف ىمةدوجوم ىئارحو مئمو ةبثع كل اذه لام ”ىاب لا لهأ دنع
 ةداعلاكلتدوة-و دال اهذلع(ىنعلا] دش ناريس نأ. ءرددلممات ٠ هدش
 قىلارملاو عئاملاو ةيمعلاكو اينالا لهأ ءاجر لامي رط ىف ى ارك او عئاملاو ةيةعلاك الم
 نوكيالثأ نكم فيكس ىنارحو عئامو بقع عوم ذم قب رط لكى ناك اذا ةلاضاا قرذلا قرط
 ىتحرثك أهعاطتدومحلا قب رطلا لب حو دسمملاو دومه ب رطلا يف ىارحو عئامو ةسيفع
 ىنإ رطلا ىل# نيسيه ذل نال هبه ذيب هذم ”ىأ لعبال ن اريح نينداعلا نيناهنييدل ملا نوكي
 دضور م ق دصإلو ىو ععو نيهارب نفر طلا نم لكل اودو لا ىلع نيبهاذلل ادع أ مومالملا

 نملك ةداعف ىريدلغملا تال (ىندملا) هب شنم شوخدوخ ١
 هذ_هىل مصخ لكن ال ريمتيف نح سل هي رطب رث لكل رجال مهتدصض نيدذلا
 ناو رب نذرطلا قدس دلال ىأراذان«.هيفئ بي ءامسمو ةنسلاو باكسلاب سف ةمالا
 |زو ريان مامهرب ه زيتسد دبش :ا) ىو توحرف ميدل بزح لك

 ىلا سفن لكىلءادانم طب ربباوح ةلايضلا
 باو سمجونامدشاماهح .رك م باوحآَددنا دام ناهم هك ف ىملوعبو ةءايغلا موب
 لوفي هناك باوسلا هسجوانم حاولو اوْطا تول« موانءاربكتأب (ىملا)
 .الوباوحلاةر لع ةر دف نكي ملاذا هبنهذم اميل طبأو ةعةلالف ل هالذ اىرأاذا
 ناكولو هاوجنولعب انمب رلءالبع لوغب و ةمايغلا مويا «دادعىله ثنا .نوكي

 مفو زوبل طار ىملالا ل ثعلا (ىنعلا) مب سك تسدشارساوسوىهنو و ٠ سنو تيقشعهموسودنز وو ى+ معي اشانيلم بحق مولع قغ سبلانعارظختباوسلا
 :اءو ىم ةسوسولا نم صالغناتدرأ ناوادح أ طب رىتم ساو ولا الاو ةوسولا

 ايوب بلملاواةثاع نك (ىنملا) يي رحيوج نكى مهيار مديس م رك ىفوخ ىدا
 لءاكلادثرملا باغرلابو بوختابودها تا. دارأو انقو انفو باغرلل دئاسا ذك كو اد
 .٠ طربال الضو ةسوسو ةغبغحلا ىف مهلادجو مهو مالكا لهأ لاقو ليغ لو ةبهباك“
 ىف نو[ لا ساو ولا طب ريوتم ىمل الا قشعلا نكي لولو ىسهلاالا ىنشعلا الا ة-سوسولا
 ”ةيونعملاراهنالا ل ارئاط ادم ميلا ةشاع تثكناف مولغب و ةسوسبولاسائلارودص
 داقتعا نموه هتبصص فرشب تح هسبحاصو انسحاب وبمم :سيناسورلاراصلا ف احجباسسو
 كا سس سس ل سس ل سل ا ل م ١

 وُ



 الدال الات نم(ىنملا) «هروخ ار تسهف مهن تاز ىنك كاع درب

 ةلك أيىذملا ل15 نموءامم نم بهذنىت»لئاج 8
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 ىلا كم وفل دبب منان كز مهن بح اس هنمنوكت مو :احورءاملازأ هنم ةيناحورلاءام
 الثاعو املاعناكو لو: 1 مشلا هلرتا له ىلء مزلخ الاردالاو مهقلامدعب
 3 بزما تالوطل ارض يسيلالازشعلا بل اة نوكترتارشلا دي ستطخأا در

 عل انمال ءاحلا تالومملا مه
 ١ اذه كانعرس(ىنعملا) )6 تاع بايمارييدتدادب كل« تساءلنعار حرت قع

 ا ىونثم ءاىسلا الراو يبد لوفعلا كلي لوغم ول ىثاعللا
 كاز رأ ق أت ىئاعاأ رقعلا اذهب و(ىنعا) ارت ايليا ف( شرشمرك د ناز ٠ اروازرا
 اسميالض لما ةةئو رسام 4 قال طشارشلا الا ريغ نمو جراشلل

 را
 0 اذهادعامانهاينةينارفا ازرأوةساعور

 قازرالاّق اودأل سمت ىنامل ا لفعلا اذهبو ةوامسلا بابسالارس دننوكما جامساوب |
 ةيلاعةبترمنوكسنو لس تغير اسدلا قابملالا نوكس ىداصلا لضماوةينافنلا

 0 رغتىأىلاعتللا رد اع ل جالا اشم
 شاسملالفعوعو هنبدق ىذا الجال ىلا هن قا ىهلالا علا ىلا لصت تاضابرل [ببسإ و

 ةنساابءاب نم ماعثالا رو -قك اعن هالات همم ةئامعبس كيطعب وأ امم أرسأ

 4 .لثك هنا لببسف مهلاومأن
 .نامزنآ لو ى مءاب نافع اني هللاو

 ءاشي ف عاضي فانا تلعاسا (ىنعملا)

 رظنا



 اودسهاش ا ل نامزلا كاذيف
 اول-وىأ تبع قاو ردفلااوهرسأنمزلا لاذ فودبلا ظنا دقو مهلا وك فسو
 اكو لاح ىلع نفتو ىأ (هنبأ أراط) فوة روس لعن هللا لات مهيديأبودفو سيلا
 قامت ن مز قا نيكس (نويديأ نعطتو) .رشيلاج نوكينأ هاج تربك 1 ىأ( ربك [)إ
 مى هتاع رك ثامالا اذهنا) رش لاسج ىأ(ارشب اذهام هل شاحنلذو) هللا وسام
 ىوتنم ةبرشلا ةعسنلا ىف: داع نوكيالىذفا ن حلا نمهاوح ال نيلالسملا ىف لاقو نيدما
 يدي نعطقامل (ينلا) رمت درخزادنةكريس ه رم ئئاسدتس مدكينا كن و
 لالا ىف فسويز ثءوهو رمعلا اذ نربتو تدعسو «ةثعرست ىلا نءرسأو نر هشنولو
 لامع معلا نا ناعو هع ندعو رمسعلا نم نعبشف نوسو رنم نولفعذ خأا
 نولاتو ىهرتت دعو هلا ننوشلمقاثعلا نهيلوجر نسم وماالاوضرعلا نمتوفو
 انز زا مكىا ٠ لالطلاوذلاج ف ويدل سا ىم لاقا دهيم قاوءال ءالانم
 نك ةأرملان ملةأوه نما لالا ىذ لاس ف سوي ةثام ,أ(ىنلا) ميلاجتكىادفوت
 دوشوكو تفكحسصزوك ٠ سودا[ تحد بو دعإ» ىو لامجلا كلاذاءادخ
 ( ىهلالا قد علا نال ىهلالا ىشعلا الكرخ ايار تصلا مطب الع و راب(ىنلا] ب سردايرف
 قشع نم ةولان ا تلعاس ىنمي طيجضمو انسخ ىأ سردامرأ رخلاشللاو ,لسبقلا نمثل نوكيإ

 قرعس كرا“ ىرجام لعضي قطا لاذ نأب
 داو هكدسرتي ك2 3 0 0

 -الىطع أ نا فانعهنال( (ىنعلا) ) دج توري هربوا
 'ناهدزكدب اسنان « 9 دش بلإ)

 ا عوةرنوكي) مكعرشلاو يذلا نمهفرا -
 نم ىرجام قطن ىلو ةردخ 4 نوكيال ىتح ةمانةربح ىمهلالا قشعلا نهب

 | رهوج هفوج نء .جرخدا فانخيوطاثلا نشاعلا لاذ نال هريغل لفن ىلع لو ىببلالا و علا

 ف نم تعمر هوح جراعال ين تكسي وهف اط ريف ةقيطنر هودبهخ نم عرضنا باوج
 ءا نآت ةكدكن انسه و ىو ثراقولاو ةليكسلاب فصتي تفولا كاذ ل[ ةلاو ليما ةطساوب
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 ذلاقاذك (ينمملا) «لوصفامربىدئاؤخربىننوح « لوسر

 ازايتساوخ راش تنوىنحمل وسر داو ىم الوصف انيلعأرقب ناكىل نال ل توهيلع
 اروضحائمبلطب ناكراثتلا تقو ىتحلا لوسرلا كاذو (ىنمللا) هيرأتو دسو روضحام
 نمزرتحاءافصواةوذ ءءلَ ىفدجو و ىهلالا نثعلا هيلع ىلوتسا اذا قمل انلا ىنعب راقو ةثامو
 لوسرلا«اقدسأ ن مؤيد لاقالو ملسو ءباعهقاىل«لوسرلارو شح ف ةاعتل زارت اكماكتللا

 تأبراقو وروضح ةئاماثمبلطيناك الوصخ انيلهولب ناك سو هيلم هللايل«لوسرلا ناسف

 خرم تر سر كنا: خا إو ىءلاةراشأ اذهلو براعشنالو ؛لرحتن الو ئيذل تغتلنال

 وذ نموري-طكسأرىلءناك اذا اذك (ىءلا) هكدوشدازرونداب شناوفزك
 اروضح لوسرلا انمبلطب لوسرلا قيدص لاقاذك ىنعيه ديس ىفعةنافسر شل ور ثناكربطلا
 د تلغتشاو لو نمو بو حترمط كسأر ىلع ناك اذاهنا ةبنرم
 خم دربكنانوامزنت ديد'ج ميه ىراين س ق ىمبارطشالاو ةكرم ا ىنهر دقت ل هوهديصا

 كلم نم ةكرملاىلءردمثالةفاملا كلت ىف كناناذك مالا ناك اذاف (ىنعلا) اوهوت بوش

 ىدش,هزىرا بن مدو ىوشم بوغرلا نمير طي ىأ ءاوهلاك سمعنا نمانو
 |ردقتاللماقهاو كفومن ةداز متنقولا لا دقو(ائلا ب امه تآدرمبكدرابناتهارهقرس
 امهلا اذ أبالىتح ىأاذا هعفدنر كلاعش ظتزح:ةكرارت> ا ةداءز سمو سفنلا ذسخأ ىلذ

 يبني اذكو هر وشف لو هيلع هللا كم لولا اعلا هو «اوولا ىلع نارمد طلاب

 قشكلابلرب « شرار دوكينربشتسكرو و ىم هدشر هروضح ذك نوكيذا دي رأل
 ىلع كلفوخ نم عشلاروشحوهوةلاملا قدح كللاتداو (ىنعلا) يشع نب من

 اعبسانلنةثىله عضال ئش هبحتالنسحريغوأ انسحامالك أم هرمطكى هلا هنالك تاوف

 دنك تشوجروألبهرسدجرب » دنك تن وءاختسغ رانا تريحإل م. تكسا ىنعي

 أوأمكاءيتور دن سأر ىله كلهضنو يذ لكن ءانك اس ثةعتترماطلا لاذ 0(
 وأاضماحامالكد حأ لا 1

 جو (ىنعملا)
 للا كاذىفو هول اربط كل - أر ىلع دعت (ىعي تايلغااب

 .الااذ بهل لوغتو كن ةىلهكعبس ا عشناواح
 ةودالغو كبل كر دقمف طبرو نكس كانأْاذاةلودفارمط لاذ لسم ىملاالا

 مف نيدنحهك ارزايا ادساقءاشدا, ندب درب ف لاقل او لقل اديق نما عب
 لاؤستاس اذه «دروآن ضسردارزاب |يتوكيمهح تسداجهكن

 لعئال مسغلاو رورسلانمرادمتلا اذهب اقدمه اةهج نمزانانمدو#م تاطلسلا

 لاولا اذ مناطل كلادازأو مهللوغتئث”ىأاداج موك يةلماعما ذكتمهلماعتو ورذلاو
 ىاسع ىه لانو تكسي لفماللا بلع ىمومنمةزعلا برلاوؤس؟ قطنلا ىازابابقأيتأ

 اوا



 - ه>[ث سبح قف راببباهرهم نيزتو !ىأ 9 ىوننم ىمنغى لعام شهأو لع أكو نأ
 قشاعك تن أ مالارخ ؟نوكسنام لعن ىل» :دوملاو ةبحا ءذهزانااب (ىنعلا) م قشلع مرن
 حالازختكو نوكنام زعن لع كتدومو كتير ادقللا ذه مصل قشامكا تنأىنمبامص
 ثذخلا تنأ ىلب ل هجو نم ةلبقو ابهذمو انب دذخت كنونحلا ىنعب ابهذمو اشد لعنلا تلعج تنأ قيلهسجو نمتونهلاك (ىنصملا) «شيكو نيدارقراجوتم دركسسم « شيوخ ليل خرزاونيرسمع» ىم باطشلل ق شاع ءايلا نا لعةبحل كلنا ببسلا نوكيام
 دارودره « هتضمات برهم هنهكردابإب ىوشم امهلكلاوح أ لوفت اند كنورفو كامن
 أرظن امهلرظننق دح أ كلا ىلع عاطبالثل بابلا تمكحأو ةريع فورفل اور هنلا أهو ,لابلا تلم تنازاناابو (ىعلا) «نهكرس دى ىداججرد و نكون« توكددإ نرك دثحإل ىم ةرجف امهممالك تقلعو حورلا ةبحمبلابب تطلخو (ىنعلا) م هتعواة رج

 سلا غنت تملا داسج ىو مالكي يلب عم ماكنت تملا احلا نا كب امسهملكستو راسن
 | ىا لالا عيب رايبرع نوجإلب ىونشم همهغب الو فيلا كمالكل بغي الدا ملا نال عا |
 لالملالاو عرلاب برعلا لسزايلان(ىنعملإ)ا 6 زارددوخ تفك قشءزاىثكيم مانا
 «تسا فص نيمادكعسر تذراج الي اليوط خبحناو نذعلا نم لمالك ل عجتو بعت
 لزنملا ىنعم عم لاو صيمقلاو "ايفل يعج أو هو هتوكص ب لدب ةضنست ىفلو فسوب سبق هاك دلورفو دوكبرزو ىأ عفر اعز( نعل )تا فسوي سيخ يوك ينسب
 ةبحملاو ىدعلا,ك مالك لوطتزابالناطلسلا لاق لوغب هنأك لاط ىلع اهمد قرت ىومل االول ىريسوبلا لافو و لس ىذب نم ىف ل راكع ا« غأشلالا .ا:يلارئأوهو للط عج لالملالاو
 هديقنت لنا يتحةلودبحاس”ىأ لزنموعب ص كاعن اببع بارك ارا ددلل برعلا نم يقشا هلاك |
 ارح اصمواب ويخم»ا "و بوفعبك ك هجو لءمع-# فسوي صقل تورذ نأكر ادقلا اذه
 ىارصتلاك (ىنملا) مشغول غوانزدلا كيمرج«ششك [دراعش < ايرتوسم» ل ىع
 غو ل غوانز نم ةنس بؤدذ دعب و سيسغلا ىأ سي شكسألا دحاوا داو. وىغاملاذس
 يع ىلا عت هللاوذم نم هلعي بهارلا لاذوفعو بهارلا هلءوفعي بنألا لاذ ىفارسنلا :ىتح (ىتسملا) مهازادلادوفعاررارفع ه ءانكتآوز شثكة زم اسانإب رشم
 الاذو (ىنلا) يداةتعارو ثم تسوداجسبأليل ه دادوعرجزا شا ةنكمك ؟تسينإلل

 |ز ابا لوم هناكرعسلا دئازداغتءالاو و !1 نم نك-او هلاذعلاو مرا نه هلربخالبعارلا ||:
 نسق هولعن ىذلا شغلاولغلاوانزلا مرج ةيفخ كنوذعير بها ارلاةرطنوبهذي ىراصنلا
 بعارلا كاذنا لال اوىلاعت هللاو .بهارلاو عنا وملعبو بهارلا مواوفمو نأ لجال|
 دحاو ةعامل اى ءردانر عسل ا دئازدأ :ءالاو ىثعلا .نكسلو م-ملادعو مهمرج نعزفاغ
 رسال ربا



 ل
 !ليدس إس ع ضب رعت اذهو «ةعيلربع ورغلاو لعشلل ىرجام لاحا ذك دحاولا

 [ىنعلا) يدوخ تنوراموتو راهزارحس دل ف سويدس مهو ىتسودإلب

 توراه نيرغسأ اهسفن ةبحلاو فسوبةثامرهظب ىأ فموي ةئامال بح مهولاوةبح او

 (ىعملا# وكو تفكردتدزآتروص بذج و وادايربدتك اديب روسى م ثورامو

 دارأو لاغلاو للا ىلاثلب ينأب ةروصلا بذجو ةروصرهظت هرك ذل ءداغتعالاو ةبهلاو
 ئذلا كاذاثبشنانالا بحأ اذا ةيمهولا ةوقلاو ةيبا اةفص نمي ريغال ب ويحل انه ف سوس

 /توراهنمرصس أ ةيسدولاةوفلاوةببحلاةفسلا نال فسريل !مباةماثيشر ولت لابخ ةروص
 : ايلا ةروصلا.مودعملائُشلا ةرصملات اا تورامو

 !ةوةروص هلر هطتو ةسيل ايحلا ةروصلاب بأ ىذهاروصت ةيمهولا ةرمتاو

 بي ديوكرابهكفاذخآ ه رازفدص ترو شي قوكر ارو ىوتشم لالاو ليشلا

 ىو هيوم ادق بيبحلا ملكتتياك رس فولأ ةلام ملكت ةروصلا كلت مادقو (ىمتا)

 لانه سيل هنا لادكاو (ىنءلا يك ىلب دسو تسلا دس ىوزا هدازو ىلكيه قروس غادي ىنإل

 ةوقلاو ةيمهولاةرعلاب عب ىلبةثاموتسلأ ةثام فوقي اما ةروصلا كلت نمو لكيهألو ةروس

 فل ةثئاسم اهمادق ماكتتنأو ةيلاملا رول قر هظقود وت بحأ ىذفلا ةروسةيقشعلا
 يذلا تنأ لام اولا بسح هسينبح مادق ليبحلا مكين الري عشا معاولربعتورمس

 ان أثلاوهو مالك ةئاماهم كل أي لاين ةروصمم لبج رايللا ىف «لكبه لو ةروسالءتلذ

 يف اهل ةيمسهولا ةو فلاب ةيبحلا ةف سل اكملت اكل تاهلاضي أر هظوو كو بع

 له ابلاهداةدعاي ىناعتلاو ةبحلا لاك ل ابلا هش دف كىنارستلا اذكري تل !لاكانالا

 ةرففملاووفملا صوص خت ديفتيالوأوكرا دتيالو ءركف ىلءرمتالو قأنالوتلا لاوحالا نم
 ةحيرركشي و درب لد ىردام ء[نانغآ ف ىملاقو رثماذهلو بهارلاوغع ىلعاهلي يلب
 تام عباد يدسج اهل تامدقو ةريسقم ما دخأ» دي نماهلق بهذ :دلاو لثم (ىنملا] مدرع

 اهزارإل ىوثم هريقل تيه ةريثكنامزاهلمرملو اهلذ ف نكءاسةلايخو هيحيواهداو
 ىلا ,تجالاو ملا ارارسأ 4لوةت(ىعما] عدابج تروا ديز امتى داوتجار دحيديوك
 مثج « ار كلا رادنادمئاةوىحإ ىوتشمايح اهل ىريناكء| هللا لولالاذو

 ملعنو اهناميهنمامماقو ايحربقلا لاذ بارت ل7 دفاولا كلا (ىنعلا] مارك اشاغواذئاد

 |دلاخدا ةرذرهرا شيال ىوننم هعم ملكش تو نذالاونيعلا «ىأانذأوانيمردلا اذ

 :لكربفلا لاذ بارتاهدنعو (ئءلل) نب روشتودرادشوهدرا شوك « روك

 |نياركسن شوخ » !ر الام دادعدنادعقم إو ىونشمالمص كسعوانذأك نع عون تتو

 9 .فكتلا !ذهو د وأحاو دملا امه ب ارتلا الاذرلعتةدلاولا كلو (ىنعملا عار الائرحاسز دع

 فصتلاو



 فيكوح و للا ىذةلزتل دمامجلاب رهو رعملاب ف ستلاو
 ده يرو مدبمد « واءزاتروك الاخييت انتا » ىم بيعالو* ايحالاكدلاكر لماع
 ىو ةبترمب اهبارب بارت ىعانقوانقو اهعو مد ب" :دلاولا كلت نا.( (ىنعلا) جورالشلاب
 تقواجاب (ىنعلا) م ناجوجر وبر, تسهدا مكرر « ناجزكرم ى دنزتنومك »»
 ا ىم اهحر حورااكوه ىذلا اهنا ىلع نال ذ لم عضتملادبأ !ابح
 ةدفاولا كل” مايأ اعلا الاذن مرعال نكا( (ىدلا] م دوش نأ ,2 اسواق ث عنك شن ةدرذكت
 دشان دمر ودعوا ىود» 0 ا-دوكناهتثمو اهتيحرات
 توكنألثيملا ىف ةلبحلاو قدعلا تال (ىدملا) مك رادىازفا ناج جرب اروع ورادبا
 ىلا !وةااخو حورلاب 00 اذكناكاذاد_داورا ارت
 مب سيازىداجج مهىداجز ا م شديك او دوخررنازنازا دعبل ىو مويغلا
 وباشيأ داس ,ءنال ل -كو موية دف اولا كآن اكان« اذطنا دعب (ىبعللا)
 ةلا_تصصو ةلثغ اديدح ترملا اه هلوربق ن ماو أب اهتبحم نوكس دعت نعي ةدئاولا كلتاد احا

 يليلالا يقر دج نمر مختاالفادابجءدسج نركي
 تفت تفر شن آوجرتسك اخ دنام ٠ ثفدودوبرب دوخ نإ
 'ناارثأ 4 قبيلو بهذو اهر صح ىأٍ موسما ةهلاولا سفن

 اررط مطل ىرتتلا ىه ةهلا 5
 ااذخأو حورلا | تيهذاذإف وراها لامحلاوهف حورلابن شعلا قلعتو ائسو

 ىم دسملا نمالؤلهنَدااَراَدَوَح وراكم ةبانعوه ىذلاد لا
 .ىذللا كلاذو (ىعلا) يب ههه نآدنبب تش خرالارب ٠ هنيآردناوحا

 2 هرب, ىم رجآلاو تللاو 3و 1 ىف هللا ىلا لاول يشل هارذآرا قبال
 ةيسراقلا ءابلاربكبريبلاو(ىنعملا) عيد :نارازهدسركتسد ه دبس شرف تسأ
 فولأ ةثامدسبا كل -اسااوهقشعلا ثلاذوه اضبلا ةبصللاوه سيلو كلف ث فوه دش رمل ينفع
 * اضم هته تناكولر ةسبح ا رؤ نم هةسحالل ولة ايوه باشا رأت أم

 هارأو [اشرهاللا بي ناكولو ىلا هته
 قيىذلا لاذ لوا

 الا حور باه ذ دعب نال
 ندع هكسنازإل ىومداملاو

 حورلام دعيج لاو تاارأو ىلا 35 لإ
 «ايسشالا ىريةب للا وفا ل نمل الةفاطالاو قوذلاو ةلاناوأ خلال !نملهملاةاطرف
 0 ا ا سم اطلاو ةلاهلا كلن ورب ةبحلاو قش !رونب مم ولة ةرونملا جاشملا كانو ح ورلاة كرم ةلداعملاةغيطالا

 آو ىلا عت هش اى الو هولا ىف الم, الىذلل!لمحم لرمغ وأ كبف داكن ا ىسهلالاىنثعا
 دك دع مج هم عه وحال حمال



 مل
 ةبئرل لمن قح هتراغم ك باعف لربغ ىف ناكناوربغلا ىلا جايتحا كل ق ببال كليف ناكناذ

 ددزاب اهترو نش ءإ» ىو ىمملالا قشعلا
 تاورفو ةعونتم روس عنطس» نار جملا تقو ىف ةبلاوقارغلاو عمجولاووشعلا (ىنللا)
 « تاموشوه ليصل سا غمك 8 ىواللا ةأ-أرروسب مىذلا لع :دهاث لاو نالتلا
 أراسروم!ىلءركل او لثعلا لاذ ليسأل أو( 6 تسديم سك توصي
 ىقن كلون دعلا ل_سأو هم.ئملاكلاو فطآلاولامملاو نا عج لوب هناك انسكع
 انهجوىربالو ةينوكملاانارملا نماهحو مهب ريو اثعلارثك ةروصلاماعودو ملاعلا اذه
 مهنيذالنكلو ىسولالا و دعلا ىف قب وهسف: نم ىنفنملالا ةطساوالو بانمحالب دأ لكما

 ةروسلا كلت نمو ةعونتمارو- مسهل نوعئطسص» نا رعجهلاو قارغلا ىف
 0 دا كذا ثءلارثك أو مسهئاشع ىلع مسهل اح نو شرع

 نالت قودتكرسروسما ٠

 ثعلا ثاذ نم

 0 اعز 7
 ,ا غن اروصل ا ىف هتبنط تأكد |: كم نم ناك
 .اتعفردا» ءزلا اذه (ىتسلا) 7( ولج وداد

 الي ايااط و هوو كامو ىلاجو ياهل طئاسو
 0 ا' ماذديرجت نوقع زايددئمتكمابسب هكنازإو قرش

 دوو ىو لا نمت عرفو كلدوج و تينفأواربنا
 ل لاق قآل: نيد قة نوشعملانيوءورو ظلا ىلا ىسهلالا قشعلا ىنأ

 الب ىابجو ى_ح تلعجو ىلا جو ىلا طئاسو ىهىتلا بط تءةرآلا وصلا ةطساوب
 : ,ىدكعناريثكت طلتخلاكنال ةقيقحلاو لسالا لماعنآلا دعبا 0

 ىم الم فوشعمانأ نوكت دهاشنآلاو .ولاو بعا نم درحلا اذديك
 ىنارصنلا نكل(| كل( يملا يدابمر هد ثار وا« ناور دش نمي لجو -نيزا توجو
 دهاوخ ىترفغم ]ف ىو ثم بهارلا طسولا فرإل ىنذج 4ةرو هلا هذسه بناج نم رجال
 4 سب زا « اطخو مرجزا
 ناانليونعملا ناسلب لوميا ذكى يملا ى.علا تعي ىلاعتهتلان نم باطلا كزطساووبم
 طسولا ف ىربال قش الا افارابت ودل عا يمينا ىلع

 دوجوملا بالا لاذ

 زدنا ك لس هدو ىراج“
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 توه ديف نيعلا رفع! تطيو ىراونب نيعرخج نم ىرحي ال (ىنءملا] ع دوش ىراوتم همشج-
 نازادشىراب هكنازوراروا تازا دعب او سك .ىملاة اذهل ,نيعلابرطا توم و
 لاذ نس ىرجر هولا ألا ةنالرخعاب نوع ديال نايرجلا كلاذدعب (ىنلا) ع رهكت كنس
 (ىنعللا] 6 ولعدربكن ا دبدزي روح دج « وردلاو ارو دنا ناداسأك ف ىوانم رفطأ
 ةطساولا كتبو ىلاهن قطا ءب_سيئثلا الاذرو سلا ء0:قوتاساك اهلعارو هلا ءذهو
 ماو دوحو ىف رفلعا مساو دوجو ىحتا ىزجو ءامرد# نم جرخ اذا ى_عباول# رولكس
 /نالنابر خلا دعب رجح ةنولوغب الو نيعلاب هنعربعب دحأ لكفرفعا ىلم بلغو ةيراجلا نيعلا
 تاساكسا تاشئاكلار وسن ضرفا املا اذه تلعاذان ءاملارهوحر وظرطا لاذ نم
 لامجلاو نسا اوةردقلاو ةرلاو لاكلارلامجلاو كاردالاو لةسعلا نمسصام لكو
 ةب راج اروصلا«ذهءافرهلارثك أد_:«ذ امسح ىل ءنأشولع كمت ىسهفتاساكشلا كالت
 ةعرجلا ىعتالا-م لاو ناوذالاو لاكلاو لاءما نم مسهدوحو ىف ع وشوااو تاساكتلاك
 ترن نااكى عملا بار. 'برش ةروسلا» لع س أك ةطساوبز شاعلاو ةغيمأ ا قاساعستلا

 هرقىذلا بار شل! ن.هتاقلهزارمخال نكلو ةبح ا كلت بار شب رش اه دوجو سك ىف ىلبل
 هك اردونجينا واشب وخ تذكسح وبي

 اوزره دو ودر كيت سراب بامر هش ردرتز فقو زانت ديثوا د فح
 هي ارناشبا نوني سفك ب او بو ناهزازازدوخارام نك اب

 0 الا اذه نمثل فن صلختو س1 !نعط نم[ سنو مهن
 تينا ندح «٠ لودزارنون#دنتةكناملبا# ىوشم هموءزلأ ىذلا لرقسعملا
 لاذ سيئ ى لوا نسح ملوح نمتونسملل لبل'تلاق (ىنسعلا) ملوش _همادنج
 ته هاررادنارازهدس ىوزارت ماو ىوتثم فزجو ل ساه س> ليدطا نع ج رافتارادقالا

 لم بول ةالني طا بح احمفولا نم نبأ (ىنعملا) عامر مثرذلا ءام نو ممح
 تروس تفك » ىوتثم ءالئالا اذ ةدحاو م:هرتخ ان دلي ىف نودوحومردبا ١

 ةروسلا مهل ن وتحل لاق(ى ملا ) كي كو زادهدىمادخم «٠ ىنسحو تساهزرك

 اراه موه ىوشم نم ا باريش ىلا«: هللاىنيطعي ىلإل شقت نمو با ريدلاك نسمح اوة لك
 | نم هن اطعأ نكلو(ىنملا) « شك شوكنانو' عد ابن انو شا هزوكز ادادهكرس
 ءزوكى ب ذا» قوس مكتاذ انم_وكلابح ا-1,ةثءنركيال تحالخ ىليلدوجو روس

 : دفديث امم ةدحاوزوكو سكى( ىدلل م لجوزع قح تسدار ىدره «لعورعزدهدأ

 ع



 (عدمل

 امم ضعبل هللا ىطعي :دحاو ةلاخع ون نءىنعي مكتمدس> او لكل ال_هواسس لام هثا
 ( ىعملا) باو سان مش ديا. غن ىورو بارشتآن كيلو ىببى ءزوك لف ىمال-«ضعبللو
 هر وصلا ,ةزوكلا ف ع وشوملاىوثعملا بارشلا الاذن كلوةروسلاو ةزوكلا ىرتشنأو

 فرطلا تارمصاغإو كم باوصلاب ةفوسوم ا نيعللهيري ب باوصن تسيل
 فرالاتارساةحورلا قوذ (ىنملا) «ناثندبانب ةدوخ مصنع رج ه ناجقوذدشاب
 «مادعتآدم[فرطلا تارسافإل ىوشم ةمالع ىزالاهمرحربغل فرطا!تارساةكى أ
 اذه فورطو فرطلاتارساة ىف مادملا كاذ(ىنملا) ميمابخ نومه اهفزط بانيو

 اناء اانو نينجا ىف (نوذ) مح .رلا رو ىف ىلاءأهقنا لاق م اخلاكق ا! :
 نملاو سثالا نم نيثكتملا نمحاوزأ ى ءنيعأ(فرطلا تارصأق) رو هقلاو ىلالعلا نءهبلع
 (ىأبق تاجالو مهلبق سفا) تآشنملاامندلا ءاسن نمو أر وحلا نمنهر نهضت (نهئمطيل)

 اديس مج قاشعلا يلذ ىف ئه يتلا ةبنامورلا قاوذالا لصاحلاو نيلال + ىبونناةآل
 *اس ن ءوروأا نم نهحاوزأ ىلع فرطل ا تار امل نا :+ لك الاانالرمو
 نارساف لثما ىف ةيناحورلا تاذالاو قاوذالا لوب هناك نامالو مهلبق سا نوسعبل ىتلا ايندلا
 ةلاذوةمال-ع مهمر احتريسفا نورهظبالو مهمراتحجحالا 'دبأ نورظش الرابغالا نع فرطل ١
 لما فىفأو طاشنلاورو رساا مسا ابطعم(نكو قاتل واق فرغت !بارعتلاو مادملا
 نيتك اس'اسقلاوروحلا تناكه جو ىأب مايخ ناكم هك َرآقلآ[ب حج تناكو فرطلا تارسسافك

 قرالا !ذكتاروتسمو تاروس قم ظىأسبو مهمداج م مهلا نوضرعب رولا مانع
 باو فور لفل ا ىف ةثثاكة ناحور ,رلاقارذالآعا.لاءذه لم ىف ىأ مهلتم ىفاسو رلا مادملاو

 ىونثم فارط الارق نلعفب نهوغلو نهمر احل نمهوجو نروظإ تاروصقمو تاروتسم
 ةميخرعل االثم (ىنعملا] م« تاممارناغالكنكبلار طبو تايح ىورد ةميخ ابرد ته

 قلم لس مر جلا تا ممن تامم بارغلاوهرغااكلا ىلع كلو طبالةامارعلا كاذؤو

 تسدردرارهزارزارهغ « رو توق مهاررلم د شاب رهزإط ىوثم بارغلا ىلع مسو طبلا
 دحاولا ملا ىنعي تومو ضم أ هم ةيحاربخو 'ا دع مسااو(ىنعملا) هي كلو

 رهتروصإ» ىوثم !ههرك ذرادلا مسااورجلا اهنرضنربغلل ةبسناابو عفان دحاول ةيسفلاب
 ةثح لكة روصو ةمعن لك ةرو(ى نع لا] ع ىتنجار آخ زودارنبا تسه هب ىتنحو تمعن
 موت كرتورالاو « نو رصبيايشاوماجاهمهسرط ىو ةنج لاذفو خوجاذوا
 ماسج الا كفن فنا لاس او نورمصبب ايش اوءادجالا ةلحدعب (ىتعملا) هنو رمبتال

 منهج ءالب دحاواةبسنلابةنحو ةمعنلك ةروصىنعب مجتوزنال حنأ نكلو مسوتوقءابش لاو
 قعزب ةمسعندح لكل نوكتالاهارثوتلاةمعنلا نا ةنملأر و رسدحاولا كلاذل ةبسنلابو
 تيب يبل

 سمبل



 نسر
 «اطعو ةمئم مهرب غىلعو ةنحم ضعبلا ىلع ةئحلا لاح اذ و 2-3 مهريغ ل هو ةمعت ضعبلا

 ىل* زور دال ذأ نماب نكسلو روقم توقو مس مسج لك قوفرمو رصبمءايشالاعسجو
 ا ارومشبا رهاطعأ فوشكم نيذفاكئلوأ الا مهنورثالا الاردالاوراسنالا

 مسج لك( ىدملا ب زو لد مهو توف مهوردلا « مز وكو هس اكو ىعح جره تهإل وتم
 ادب 8-٠ 9 ىم بلف ىارتحارتوناشب ةزوكلاو ةساكلا كلُ "ىو ةزوكسلاو ة-اكلا لثم

 0 ,ةلاوةرهاظة اكلنا( (يسملا) ب دروخى هح نازكدنادشم< ا ط و دغر اهي وردا

 لثملا ىف مسح لك ىدعب لك أنو ايد "ىأ نمءلك ؟ىأ معامل دلعب روتسمشبعو قمع دغر

 تروسإ» ىوشم لكأب "أ نم هلك [هلعب خم اف دف :رلاو شيعلاو ةزوكلاو ةساكلاك

 تروس فسوبالثم ( (ىنعملا) ) «بور»: ب دصدروخ ىرديبن از » بوخدوبى ابوح فسوب

 م ع ,ىنلاةذوصلا كلت نمو نسملا حدلا ىأ مالا ثم ةئسح

 اردنك ٠ دويبارهزنازااردأوخازاإ» ىونثءبورط بارشثنام اهسبرشمال-!هسيلع
 ةروسنال مس ةروصلا كلن نم وع اوال ناكدعب ( (ىغلا) هب دوزن ى هنيكرهزناشيا

 قشءزادثكي م ركسارا اراخيلز رس ىو زازإبإو ىوشم ا دئازدسملامس موف تلمح ف سوي

 0 (ينمملا) يركذ ينوب
 اكوشم ةهلا لا ركشةسبلا للكل يف سنا شقر" اوبنأ فسوي

 يتلاةلاملا كاتريغو (ىدملا) جار بوح ككاَدَع ف -ويزادون هارب 1
 لوقت اكس از دارأو ىاعأا 3 0

 ف 5 3 تدازرام 0 .هتوخال قادم امعطل الت ذإبارشلا الام
 ,بارشثع زاهانأ تروس ماج نءا ةيوبحلا كلت كس

 ارا عىكش
 «ناوج نيزهزوكو ثسيغزا دأب ط ى مش بيغلا ارث كل قبال تح داو زوكلاو

 لاء نمبارسشلا (ىذملا] تان سد ىو ردهداب
 ةديدناناغ سف ىو اةلاداز لا ها ةزوكللا بدلا اذه نمو
 نيم نمءافمتادئاز بارشلا الاذور (ىدملا) يتايهرادب رهمرحيرلبل م كرحتات
 زوك-ااكص لا دوجو لوغب هناك ن اعموره لاب ارشلا كلاذمراسملا يلع نكل بناجالا



 . فيك ىلاسعت هللاعتسلرظناو د حاولا
 اذ كل قبب الحا ذكسمالا ناك اذان هدا دعتسا ةلاسعوب الأي اسحاو لكوا

 'عوضولاورلابهلا ذه نم سوس اهدوجو نزوكدسحأ لكوب

 : .هالظا!لاوحالا ولعن الرو هلظا 2 زم راحل ىلعو بناجالا ىلع أ

 ماع بارعش نمروكسلا كولخ دب منال برغلا ماع بارعش ىراك اوكي ويولالا فاصوالارلث
 تاقثاانم فمان انرا سبأ تركس ىمملااب طىوتثم نولوةي وممن نوضح و مجيب بيغلا
 ىلاهن هلوذ ىوف ىلء ةسسادقنلاو ةينامسلا بيس تسدحانراصبأ ىسهلااي(ىنعلا) هاتان وأ
 انولفراسأتدسىأ اراه رركسامغأ) رفكلا هاش .نم (اولاغل) رخطا ةروسىلا
 لكعو ءنالئرازوأ تما :لثرصمر
 قابلا ىفال ا نوكلل ةمئافنلا«اوهالا برش ن ءركست ل ىهلالا بارشلا نءركسن الدحأ
 نوكل بدلا اذ مو ةيوصختر ةروكسم ةفملا ةيؤر نا وهران أو وييسر نع اوسع
 ىوغ يلو مصنلا ضايخالم + فن لخ دأو ثار! ةرلءاعدلا*اود مولع اليم مهر لو
 يرن ثولمدت م نيةفاسللا تألم دق ايفا + 29/يمانومعإل لاو قوطف ىذنادبعأ ال لامو
 برافلاوهوناطئاونيقنامللا تالمدفراسبألا كارداو يم ابغخ ينل «نارثلارو

 اوهمو ل لا ىلع لابخلا مسااوفاطأو ياي للاواني رغما
 -ةةاسللا قرششلاو برسغملا
 أروأ ؟اروىذلا تاربالا امهودب رسل نب*, الا ىلع تولع دة الراثاو الراؤأبب رغملاو

 مولا ثففض لاستب

 مانرارسأ فشل اكرر تنأ ف ىمةرمصبم كراؤنأب ىهوءايش الا عببج نوني كا أ نبمر هروطأو
 :-ىرجم ىهملاصفالاباب نمل ءانمسا ( رمتم) يانا خأر عم رع

 ..نطابلا ثيح نم ثنأ مولاي (ىندملا)حا اورالاو لومفلار الالات
 7 اذحاو رأواناوةعراس الرا حاب ملاوو تروم دذأ 8
 ,ءتاذلا فخ (ىنعلا) «ىراكن ضو" اماكتنأ اطعلاسوسحم
 عج شراك كرد د نو ىراسملا"الاك فرصتلاوي رلاثيحنمتنأ رهاملا
 دلاكى خو عراكتنأ او ىمكلفرصتو نارا ارا تحت اةةرمستو انئالامو اةئاكسواناكرج
 ثيحنمثنأ سما (يسعلا) رابقلا نعم 'ارغلان م راهجاهاربغر ب رلاتت
 ةيقولخلا ثيح نم وفر اه فر ذريصةمو*ايسشالا عيه الرحم حب رلاكسص نو طبلار نا ايلا
 ساطارممب ردنا نع 2 :حب رلا :ةيقخلا فور ابغلاك ان اكسو انناكرج
 نكمل ثيح نم تاكملا ذاب رارابفلا ىف ىهىتلاتاكسلاو تاكرح اورهاظ اهرابغ

 مودم ١



 اني-غاب جام ىراس رن ئوتشم تاذفلاب اعلا دوحولا ب يا

 اى رطلامركسلاكن تشو عسسرلاكتنأ برابو( ينملا) )هش

 ىفاثكو ةناسورلا ى !ملسوأوا انتبنا

2 
 "اراك شاونانوا ىشرخ

 :ولناح انآ ل ارم
 وره هو اطعو ىف عسرلا نيرو

 دشناجزاثسد طب وضيفه ارو تسدلا مام امور نإ ىمراهزالاعازبأو لامحلاو

 اور ورال كدب طسب و ضرةناكف لجرلاو دياكن خو ح ورئاكتنأ برايو (ىندلا) هاو د
 ,طابثاذلاثيح نمتنأ ىلا ان ىو اقئالو
 اًشبأح ورلاح و ركانلث نك اكتنأفةردقلاود وما ااهل تدحوأو ل: المع نمتادودوملا

 عج فرص:متنأو بلاشلاكحورلاح ور نءىالانطس شرا .كحوائءطس وان ضيف

 ىلا د اكرنشع ورلاكح و رالتنأو تدبلا لك فرصتي ورا اذكتا نول

 (ىدعملا « ناس نيادرادلفعزا نابزنبا هن

 ىم تاج اله لقعلا نمل _ءداسلا

 ةصن نر نكح ا ضلاكن ضو رورسسلاك تأ رابو (يعلا)

 0 لفعلا نمسبعتلا نحو هنآ لل عتاسالا مكىلعب الرابملارو رسلا

 انلاوفأر انلاو أوأنلأمنأ لمد للا كلريظنال |نماب ثن أو فاسنلاك
 ةاوذو ىهونلا تالاطساوتاّذ سل !ذبك كتم هحولا ىلا ثاكلاناإكف

 لهي تسدمزم لال ونا 1623م ةوخ ىدرهام شل ىمالريثأتو

 |ردايس[ ل ئسشدرك 9 ىعىفاباادمرسا !لالملا ىذدعاشاجنالدهثأ سشن ىهانا ةكرح

 بارطضالا ىف نود اطل اقع نارودو ةكرح (ىنءلا هي بآىوددوجوربدء1د مئاهبارطضا
 لما دوو ماد خس ليف رولا «امدوجوىف_هدهتاتنأ

 اى لدن وذا هْئدلكفو « ليناك ةماكلاهتدحووالماشلا ةدار ادور ىلعو راتلا

 هر نوح !اطل ارفع ىف هفرستىعو ءاملادوجو ىلءدهاشو لا درعا نار ودنا دحاو
 .لامت قا الاو , بانل ةيل تو رم لل مهفتو رئؤملاىل ءرثالا,لالدن: .1تالشملا

 هرب كلاش نم لوفو لاقو مهوزا نورب اإل ىم لافا

 5 ىلبثتىلعو ىسأر قر غم ىفءبارتلا ليمااولاسقلاو مهولا نع هزنمتنأ نءاب 0
 1 « ترس اح هكديوكت مدره تشوعيريوصت دب

 ترهط رهاط تاذدصلاث ينمو



 يجبر لات ذأ ىارلا لاذ ثم (يتعلا) ) « ايدو بو ناوج شيب هادخاكأ
 © تنءادمسوس مزودتةراج « تئهارعب زا نممب وح ششان» ىو كبر يءار
 [أ براي لوغب هاك كايذ سوار كل« طيخأ ايذلمب# سماق الشبشب | (نلا)

 ينوون اب لاكن معاركه يش امد ة ىف لاثمالا بورضو لافتا وليا
 شدوست نبك الف ىوتثم كلاثه ء:سق ىلارظنانىناشنادلإا يفك ملص ياك تلح ىف

 أودع ركل كارا ١ كاذ(ىنلا) عتنكي عيسنرددور البل بث ءواوهرد
 ىلا لا مي ملكتاو أ يذلا ًاريصان نكن كلو نشعلاو ىوهلاقدحأب

 يا ارلاؤشعنكلا (ىنهلا) عي هدش نابوح نآءاكرخ لس ناجو« ن 0
 ب دكنوج ال ىوابلكمتميكتىعارلاح ور ثراص

 ناكف برشو لامن هللل :هرعم شاجاسل (ىنعملا) دز شوكرب ارئدزوالدرب ه د

 ناكىعارلا نعي كنذا ىلع برش تنأ نكسلو ىعارلا حورو بلق ىلع اب اب راضشوجلا كاذرثأ

 ل ار مافن هب نيلي ذل ىلا هللا نيل نكتلؤ دج ميد اعال ةبترع ىلا هتهلاة ثم
 ىذلاو'امملا ىلا هنا ةمل وأو كاذلا ! ىلمكوش هلا برع

 با ىلع برع شو ىلاعأ هلا

 ردو ديشوبر دأب توج تناك ال
 دز عل تدمماكت خا

 1 ا 0
 ياسا "اسنلا يعج هظعو ى ..ركىأ هر .تقونا

 ةرو ىوتتم ظمولا
 انىعب ههج امنطساو ًاللمولا اة ساهل سو بهذ

 ىلئاسإ»ا ىونثم مولعمريغ ىأ تخ انشان ن واعسو ىف نماجو*اسنلاكههنجو ىطغورا ازالاب
 اظماولا نمل أس لاس (ىنعملا) ه0 . زابار اق اودسرب

 دوشدوج ا ىونثم ةهار اركو ناصقنم ال هالةناعلار عشب نوكيا
 أرعشنوكياىل ايبجي ظعاولا لاق( ىعملا) عتافيمووزادشابتهاركرج ٠ لاردهناع
 .دمتزارد هام دو نوح ةونةهارك !خمنوكبءالسصلايىف دعب الي وطةناعلا



1 9 2 
 ظعارل ثان ا لاق ينلا) هيدو مكمزاغاندشاب طرث ٠ دح هجانىزاردن آل ئاس
 توج تفك ل9 ىونشم ةصقان هم هال هل !نوكت ىتح طرشدح ىالهوط ة:اعلارعش لاك

 الل ظعاولا لا (يملا) هلت ىا دا

 لاؤلاىفؤلا ب ىأ لوسي دعب :ريعشأ اراد عمة ناصلارم نوكيا

 © نسرهاوش تىادو زمسوج تنك 9
 دج ىف أ سماللاق مهسام ظعاولا نم ىتجوملا
 .ةرمول ىم ةهاركلا ةبتراتلسوو
 اضرزجال (ينسملا) م« تسدعآ

 تدمخأ أراا كن (ينعلا) مدرك وات .درواربا و درمراول ثرددركر دنز تعد:
 ةأرملا دلع سوما كاذوك ذاها اب سوما لجرلا لاورس ىف اعله واهدي
 تاكدز شادرب ظءاو تفك ه نز رابتر تاو ةرعنإو وشم ةمدصوأ اببس[ل مف
 .اهد سمو ىلءالا الط. هنالاككاتو ببر يش لاس ايل اوتو ذلاكنم ذأ ةارلان(ىنعملا) ا) نم
 ريهزنل درب تذك »ىم «فرثأو ا ملذ ىلع برس نا !ىالكه معز ويد ظعاولا لاىمفالا
 مدسرلا مدصر ل ىلالور ألا ة[يمْا) م ةزكربىاىدزل دررك ١ ىاو هدز تسد
 ؤ .اولمعنا لماك اناهدي

 جالو( علا)
 اذكتلا سننو

 تهاركرادقم ناك تسدر درك شون ىف 0

 نس قب تالاح ”ىأو عيصتحاوص ”ىأ ةيناسورلا لاا ملق ىلءبرشولو ىرن
 ارارسالاباوملكستو مهدي مر ابتتخالا بهذ ةبناسجرلا ةيحاو ةينابرلا هينا قاشعلا رولا

 0 ءارحاسن[لدرب ف ىم ىبملالا قشعلا لاذ الم مهحاو رأ نودطي لب بن
 ةرصسلا بلق ىلع برش ىسملالا قشعلا (ىئدملا] م ىبارناشباتسدواهعدش
 ا ا رشعلا كلاذبيس مهلا
 ن .!دارأو ادساودبلاعطنو اصعلاءانلا تاك مغةرذرا دقم“ اضعالا عطقم :نم مهل
 ناكدجنر شيد« امشكرببإ زافاتياسعرك » قوم مال-!اوذالصلاهبلع ىمرماونمآ
 تنخأ نا ناطلسإ ضر رن( ينعلا) يان وتسدرزاوو 1

1 : 



 ع
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 ٠ حابسو توص(ىنعملا حي ديسير ندنكن اجزناج هكربب نيه ديسر نو دركرب

 نالةلامع انلجر أو اني ديأ عطقا بأتعلا ىب رط ىلء نوعرذا اولاثو !ملعدع سو ءامسلا ىلإ

 7 ايسلا دين ماه انوخةلاسهتلاانأ طءأ الان ىأ تين حورلا ةملاصم محورا

 نوبلاغلا نضلاتانوهرف ةزه اولاتو مب. سءو مهل بح اوان ىلاعت هللا لاقءارعشلا ةروس

 (نوكنأبام) علتبتلصالا نم نب ءاسنل!ىدحافذح (فقلت ىهاذان ءاصم ىدومقلأف

 ًانمااولاةنيدجاس ةرصسل !قأذ) سن تايح اما ميسعو مهل ايح لبْض مههيوغب هوبلقب

 متثما1لاث) رصحلابى أنيالاصعلا نم هردهاشاننأب مواعل (ثوراهو ىسومب ماعلا برب

 مكلعىذلا مكريبكلءا ركل دذ [نألبق) ىسوا(ه)اذاأ يناثلا لادباو نتزمملا

 0 يم كلاب ا (تولعت فوسلف ) رخآب مكسيلغو هنما :ملعن(رمع

 ذالاولات نيعجحأ ليسالر) ليما جرو ىلا الد( سمك باو

 ىوشم نيلالح ىهتاةرخآلا ف نوعجار (نوبلشنمانب ديلاانا) كذىفانيلم ررشال

 اذه انلانناانلعاننال(ىنعلا] م مينزيمنا هزسنتىاروزا ٠ ماه نتنياام متسئا دامو

 . || ىامت هللا شيعنوم ديلا اذهع اروى نجتوال لاك انل ةبسنلابتدبلا هيلي ندبلا

 نماردلا «تم انش دوخ تاذدك ارن 1ككعبَيا 26م ل اعن هاى ا لوسولا لحال هكر ثنخ

 كامالا ف هسقنل رتوش ساو هئاذ مهن ىلا واتت (ىنمملا يي تخاسب ىرسم ىدمرسأ

 اظح انا نبأ س ذللا نوءرفلاولان اتالم ةيرشتلات اسوا :رصمهنءاماطق ىدمرساا

 لاقدرقلا فنيدرقما نل كتاو من لاقبلقل يدوم ل ااغانكنا ةيناويملا طوظملا نم
 ةزساولاةو هان دوغلم ميأاماوقلا بادااىدوم

 : ةو منا يو ةرثكاو رمال وبلاشلا نهانا نوع
 013لاس باشا يوم لانا ار يسارشس وطب ل سرا هاما

 نيدجاةيرشلا فاسوالا ةرحم لأن نوكسفأبام ىنثل (مغب فات هلا الاهلاال ذلك ن ابع اذان

 نوعرف لاق رسلا نو راهو بلقلا ىموم بريديملاعلا برباثمآ | اوت نيبواغمو نيروهتم بلقلا

 مكلعىذلا مكربكل هنا مكلنذ ؟تألسبفبلفلا من تنم ةيرشبلا فاسوالا ةرصسلسفنلا

 ذل بااربكل ورا ةباسورلا وللا ةعىقاجوراريكل لاذاجب رالورصسلا
 لعف أ[ منواعت فو لف ةبن اسفنتلا مولعلا اهل عىثلا سفنا لا مواسعل هلع

 ىسلا نع ركل جرو اتاووشرايندللا نع مكبدي أ نعطال ىز دم خمفاوو نوفل ماذا مكبأ
 اولانةغي رطلاعو دج ىفةعب رشثلا لو نيهجحأ مكتبلص الو نم طظوظاا بلطو اماطف

 فانالوموان دي_-..لاقا واو نيدلا مجشىسوننا تاو مو ايناملا نم نوبلغنم بريل اناريمشال
 ى ديمونا هلمأ ىف عتطساوةيرأعلا هم نم غرفو ةيغيغلا هناذ لع نام داعسلا ثيل ١ ااذه

 اا 222222 يللا
 ىدبإلا



 ثنأف ٠ اهلئاشن لمكتساو سغنلا ىلع لبقا ىىتسلا لافاك !ءلاعامامتم هن ل بال ىدبالا
 لوم سب تآدشاب ل فاط شنب هب ومو زوج ديك دوك ف ىونشمو نأ دنا مسفجايال سنا اي
 بيبزلاو زوما ل فاعلا لحرلا دن# نكسلو كنا ,زلاو زوما لجالل ذطلا(ىنملا] هب عج
 جد مراد رمش نا دردكل وط م ددجدمآ وموزو لد شياو ىمةلوهملا دئازئم
 لاجرلا نةعىلالسب ىتملشظلا نكلا يبد زو ازوج دسم ىنأ بلغل'لهأ دنع كلذك م
 ميظدر دق مهدنع هد لسا نال اعتهّقا لاجر لومص ىفا نولصي طل لاط ندعي
 (ىنعما) هب تسكر ا نوريم هكدشاب كآد رم و تسك دوك دوخو ا تسب ومجت هكر لف اكونشم

 أر »مسي رااوثلشلا جرا ىذفاوهرجرلاو ل ذط ء#توه قلعا نعايوصمتناكن م لك
 ةيصللابدحأ ناك ولو (ىنمملا) نأ ىسدشاب ومو شي رار ىزيره» ىسكى تسد سممياغو شيب

 هنكلورعشو ةيلهلزهالا نا لاس اوال ررمتكر عشو ة.ل هلزعام لكناكل الج ررك ذلاو
 او وكلا نم صلخ ىذا اوهلجرلا لب لمجرب سيل
 ار 1 كلاذ (يندملا) ب ب اصخ شبر ار باصصا دربك هبات زي تآدوبدبىاو ثيل ىم

 نم هكدإكه اذ شرط ىم باصغلا ماد مهر ضو هءاصصا بهذبت لاه هي ىدتغل اريغملاو
 راسو ىدتةماناالئاق تبا حرسم(ىنعملاإ/ هدفي الم ىوس نك قباس و مياس
 ,هو شيرلاب هسسغن نيز ىذملا الاذى كسْمل اقشولا نامل نكلو قناستنأ هلام

 ل .كاذووغيلا تايلر | 3
 مدعي عبق ىدستمموا + هجم

 نه. ناو ناسانأ ل وشب وهت وص نيزيو هستبط حرش ىسهلالا رهقل باق ماد ءاعصأ
 ند ىرشم هريغلالمغلاو توما ىلا وب اسمنأ نكلا كعبت نمل قنا

 لسعأاب (ىعلا) منك شي رشأ
 غرفوهللارهأ كولو ىنب رطراتخان

 نا نمواموهواله لرتا ىناثلارطشلا ىف لاقا ذولورفط ةرهاظلا هنروص حال س نما
 ىودانإو ىوشم داشرالاىوهدو ّشنأىوساموبههلا لرئا ىنعب شب وكتااوركسغلاواناو
 قاشملا عمنوكستى- (ىنلعلا) يناتلكىامهرراوشبو ه ناةشاعإ لكىوبنو>
 لص مد لكىوب تدك وف ىونشم :.ةلادرو نأ :بل البا دوام دقمتوكستو درولا ةححار لم

 ةتازرلاو لمعلا سفن نوك-: درولا :تارنركتام(ىنعلا) يدب غاب هرزوالق شوخ هدرغو
 داعملا لع درو لفعلايدارأو نحل اديالا مركىب رطل ددرخلاو لةعلا كاذ سنو
 لاوح ايرلاع ىمهلالا بانها ىلع ل دب وذ لبلد ل ماكملا دشرملا وهو داعما لص بحس سيديا
 ءاةتدومرف ف لاري ا ةمصقلا عيجر ةبسانملاهذلسجج رتاكسل ولا نم ههنم عيت نم لك



 (ءدح)
 1 تشتْلُا 12111111

 نيدلا هكديربك دشبتناشان هجاوخانوكماراكش (نيتسسوبو ذ

 نابع كورفو كلعن ح رش لف ىرخ أ ةرمزاب الدوم ناطا-!!لوفا
 «.زاياىا نكناسارقراجرس ف ىء ةمنلا ندم ةقيفملا ىف ةالاوصتنب

 سس نيب ايا اءايط اختزانال دو نا طالا لاق (ىنعما) همز ابن نيدنح تتسيج قراج شيب
 2 ةنس دشونانإو ىم امهماذت ل ءرضتاذك ناكامو ورغلاو لعتلا

 انورفر سرس عمسي ىتح(ىفسعملا) هي تقر
 / 1 ىاإل ىم درمجناطللا نال صاوخ نم

 الرؤوارؤ للم تدجو ةيدوبعلازايااب (ىدملا) مك تفاتشتودركىوسىتسس زاترؤن
 نوجاركمدنب « كءدنبدثناكداز[نرسحإو ىم كانلا بناجلع رسأ ل ثسلا نم
 ةيدوبعلل تيطعأ كن اال نيقوتعملاةرسح ةيدوبغلا ترام (يسعلا) « كنز يدادرت

 دروخ تن رسحوانامازارفاك » دمو رزجرظلاءكدسشامن[نمؤموو ىو [نايح
 نملك ابىذفاو هرفاكسلاو قرتلاو فدستا ل ىأد لاورزملا ف ىذلاوه سلا (ىنعلا)
 برغم ازايابو نم ابل لاعلعرجرلاررهاظانزلانعل“ يحلّ لاو رزجلاب دارأف مسح هنااا
 ةيدوبعلا نب رسما ءدابعلىل ايعن هللا لوى سعت حلوو لح نملاادرمح ناطا لاي و ىسملالا
 اذمميطعأ كنا الالثالا دعضو مكي وتب رولتراروراةةور كتم تدسجو

 نيسقونعم ا ىل ةرسحبدوبعلا تناكلاكسل ا يلا اهوهتلترأ
 نايا نم لك ًايرفاكملا اعلا كلاذف اه

 شدننفكى رفطت ياكح» اكسو

 هذه جارناثاوان

 اطسنكرذاكل هرارسأبهلا -
 مديعس نالسماليار وا تفك و دب زيابكزردىربكذوبإ» ىم مهل هءاوجب فو

 دشايدج هك وو ىم !قغنا دب زيبا نامز ف رذ ا كسص ناك (ينسللا

 ىامالسالاتينأ نا نوكبأم (ىنهملا) « ىرورممو تاج دس فاسان «ىروكمالساوترك
 ترو ا ةنام مال الا بيس دعت ىتسح تماسأ نانليلع بنرتبصفن ”ىأ
 .درادنكت < ديرمى|تسهرك ا ناسانباتذك و ىو تابلاع
 .ءاموه ناكنا نلف دما تامعالا اذهديماي رفاكعلا لاق (يلا)

 مراد مل ىم ديزي أمالساو ناميامال-الاونامالا نم لدا يم ناكنا أ ديزي وبا
 ىأةقاطثل_أالاا (يسملا) «ناجىاوم ركز دمآنوزف ناك« نآباتتآت قال
 ةدهامج ديزي نأ ةعشنال :دئازتينأ هيعسنم ورلاوبلقلا لاذ نالهتلهش قيملأال

 هحور



 تاياردهحرك ب ىم ةدفاملا مرا دقللا اذهب تامبالا ىلعىلةق اطالوةداد_زههحورا
 ريغ ناجالاو نيدلا مأ ىف تنكولو (ىنملا) منسم, سن وا نام ارد مقومات نيدو

 هلجز ناكن اما مرادإو ىوتثم ىسو رلةثمهلعاناميالا دئاز ديزي أن اعاب نكل نتوم

 ىلعألإ اولا لذ نامجا ناي اناا لأنا (ىنعما) هي تسي مرفايوخ ورفابو فيطل سو ثتسيرترب
 ته مرهم حركه نا غردميوا نامبا نيؤم زف ىوثمةفاطللاو» ايضل ابفطلاةلمللا نم
 مكح خخ ىف ىلع رهاظا ا ىف ناكر لو ءاعاب سؤمان أ النا (ىسلا) جيناسدر كحم

 ىلءردقأ ال نكل مالسالاو ناجالا تلبق بي كالا ذ نم ىنعب ةداهشل !ةملكن ظفلن أ ىنع ديال

 © تساعمثىفر مطيع نادي « تساعثن ا ماردوخ ناعازاب هموم نارقالا
 ره ناميالا ناكا ىنعي هيلا*أّْمث!الو ليم ىلس يلف مكسن اي اوه ناجالا ناكنا دعب (ىنعلا)
 333 دويناميا ىوس شلي م دس هكا ىج هيهتذأالو هديرأ الث اريغال كاما

 نم مك اريام لوم ةئامنامتالا بنامل وكي ىذملانال(ىعملا) بدو ثرئتناز ديدارامت
 نم لم مكلاوحأ دهاشو مكفعش ىأر اذا ينعي اوخنرو ارئافنوكي امالا كاذلليملا

 مي ىتنا .ةزاغمارتاباس نوح .٠ ىشيئمموا دنيب ى ان هكسناز إل ىو ونامالا كاذا

 ةزاغمراغقتل كلوق تم انعم ىريالر ناينجإلا مسا ىريتامجالا ىلا لئاملا نال (ىنملا)
 نم ههشع نوكيف (ىندمللا) م دركشو ابنا - «درسفيناهادروآزوا ندعو

 ةبحتو ليم ةثام ناك اذار ذاكلا لاذ ى لعب مكساج الر ظن هناا اوخر نامالا,نابثآلا

 تايثالا نمر فني فاكملا لاذ مكتايسفو مكلطَارظني و ركسن ايصع ىري اد ناميالا, نابت

 ينعم ما 'ىربالوربغال مسرلاو مسلح مكيف تر أل نامالا ىلا لئاسلاتالنامالل

 مكيلع نمؤملا ظل المل الث مهلاح نسحالو مهئالخ الو يسنمؤملا فاسو !الو ناميالا

 اراذةلاو ىرارل اال ءّدض روهسب مسنات ةكل هم ار اغقلا ىلع اغا ا الملاك وكي

 ناميالا نم مكيف سيلاشبأ منو ةاهلاو زوشل اوهوام دش اوم كلالهلا لحتى ه يتلا
 ىلا لئاملات مسرلاو مسالا ىوس نانالا نم مكيف سبلو نوئمؤم مكل اولا نه ممةمالع

 دعترفاكلا تنيثرفنا؟تاميالا ىلا «ىحلا نمرغبف تاميالاىنعم مكيف ريال ناميالا
 او عيبفلا نذْوملا توس اهعامسدرسب ناميالا نمناعالا ىلا اليم

 رار ذاكدمصوداد زامت

 !ةلحم داذالا ارقي ناكبت وس ىذا تذوملا كاذأ

 :ايهرد « دب راوآسب ثشادنذؤم ب و ىوشمابي رقثليلع هرئا جن ب
 كن ذؤملا لاذو مقلا دن ازاوسْ لج ناكن ذؤم (ىنعملا) دز كئايناتسسر اك
 |فتددوشهك و نامذلناب وكم شدئتنكدسخ لو ىو“ ةرثكلاةلميف ناذالا
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 لجالنال ةرفكذلا ةاحميف ناذالا أر تالة ص مكه قاما تلاقإ ىنلا) «زاردامتوادغو
 دوغ «ةماعةنئفز #8 ىعالي وطةوادعاننس راغكانوكيصوصملا اذه

 | روغلا ىلع ةلاحلا كت فو ةماعلا ةندما!نم تةام قاما (ينعال) ) #ة ماجا. ىرفاكد ماس

 «نبلأ نوح دئاسودروا يده . فيفا قير ب9 سابلب رئاكفأ
 ٍفيلالاو سنولا شم ىفأو يده فطن سابلو معو ةوالح فأر تاكلا كاذ (ىنعلا)

 (ينلا] « تدازف تح ارو الن والسكس 5 تساكوكنذؤ ءنيكناسربسربا» ىوشم

 :ذلا ناذالا اذهل ئراقلا نذؤلا نبأ الئاقلءاتب

 'بتكسلا ىل هوس عتو نذؤملا كلا ذرفاكسلا
 .كسأانأو( .(ىعملا هي ىنموتءاروادوبىوزرآ
 0 .٠ « شرسزا تفر ىئادوسرا مع 20 ىواشم مالسسالاو تامالل

 اءاطءارافكلا نمريثكوا دبأ اهسأر نم بهةيالئوهلا اذه اكو (ىنعاا) «شرفاك

 (يفملا) كي دوعوح نم مهنيا دوب ر هجر سج# د هتسو ناجارممو لدردإل ىم است

 ماعلا انوةيفرمفلكك كب لكاو فلااذمو اهياتنامم أملا ناو

 «نارد ما دن هراج عيه ل ىوش مالسالا بلاط نامت كرا
 ادبأ اجالعم ال صوسقلا اذهيف تاكو (

 » ىرتنم ىنبهتعمجر ناذالانذوللا اذ- .هأرق تح نامعالا نمأهي 8
 ,تلان (ينسلا) ذل نةراجود نيادمامثركتهك ه
 9 0 دنيا ىف ذالوأ ىذلا

 لخويت زو ا



 توخدعب (ىعلا) كباوخو فوخ دار دّتنخ شوخشود « باذءوشب ود
 هيفاكرأ نكىاا مون نمرملأ الو فوخالبةحرابلاتنكو باذلنعلاو شب ودنلا نم
 باومناو فوفنانيب واو تناك اذا اذه توضوادعرتسمو لا لاسم تمن ةثحومتامانم

 « رازاوازادونبا محار ىم اث_ح ثمن شح وللا م انما فودخ نمواوال, مسنلا ضع: لاو

 ةحسارلا هذهىف تاك نزولا لاذ تو نم (ىعلا) عركذ مذكر كش مدروآه يده

 توكب نم ثم ىللث لسرلانيأركسشلا ةيدع تين أ اجلا ثلصو يتلا ةحارلا كانركشلو

 ان (ىندملا) حب ريك سدو 2 ا | ى يذهب ده نبا تذ كش دب دينو ل و
 ىأديلاباذمتأكو اريج تنك كنالثي دولا ءالا ,لستا4لا ١ كلاذرفاكلا كاذئأر

 نم ماهتشكو أ ونا ازا ناب ىدركه جتا ىماة يعم ىف تنكو مغلا نمىنذبجحن
 امالغ كلانأ تثكو تري مرجالربلاو نا>الا نيم عم هتلعف ىذلا الاذو(ىنمملا) (رمثم

 4# ىدركرز زاربار تناهدنم م« ىدرؤكورثر كلمولاعرك »طىوذم ةحالار »أ
 لبق نم ءاك اذهو بهذملا نمل تألم (درصنم يئا#لاو لاما ىف ثنكو ل نذؤءا (ضلا)

 ىدرفناىمو هلديرم هنا ىلع اط_ءلاةبزتق!عاتأقى.سام نامالا ىفاوع دلارذاكملا

 ثنا نآدكنوبعه نزهار «. زاخو قّرواشنَاَض آس ىوانم ىدرب نعم
 نآديربن موب رطاعطاقزامملاو ءايرلا هجو ىلع مكسنامبامتئادب مايو (ىنسعملا) ميزا
 ترمس دقح « ديزي ع2 ناعازاكل با ىوتم ناذالا الاذتوس رش تامعالقأي

 نم مكهحورو ىلفل تاسوديزي وأ عشلانامبا منك (ىءلا) هيدي سر غاجولدرد
 لازاجي مكناماو نونو ةروسلا ل تن مولا «بعا دان اماللوع دلل لاقىنعب ةرسح
 ارنا نامالا نءرناكسعلا "ثني نذرت لاذ عطناك ةعمسلاو ءايرلا

 .ىبلمل ديزي ىبأ جشلا تاما نم لسسو نكلو سانشلا نمريستك نامعال
 نباتسيح هرآتذك « ديدبرخ عاجوكنزنآرعمه» ىم هنسجأوهبيلعرسحتا

 تلاق ثنالاراهاب رك ذلاراجلا عاج تأرهلا :أرملا كلنلشم (ىءلا) «ديرفلخ

 تسنبا عاجرك ىوتشم عامجلا اذه ىوفأاءىأ دب رغلا لسقلا اذه ٌئثىأ قرسحاي

 قذلااذه عاملا ناكتاو (ىعللا) «تارهوشنبادم رىامسكرب « تارخنباددرب
 ةسامتلا انحورف ىلع نورثم لب اسوعم اعمال جاوزالا٠الؤه ةقيقملا قريبا ءذههتبهذ
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 مالساللدب رملاءاطد ىذا ارفاكتلا لاقو
 عابجو هناماىلا نات اودب

 ةمسفلا ةلماعم اذك ذاهفالا
 ىداسلا نمؤم اب فيكسفرفاكلا هلبقي لا هلو نينمؤث ارثاسلا /

 أ ىلعأ (ىغئا) مديرتربل نيندراهي رثآ ٠ اياداديلحدادإلا ى

 ساحل نايا امنا لاوحالا ل رصشيلو لدهر لوف ةلج نامالاىاط_لادزي 0

 « دو ر رارعترد شفاماز ذل

 ار صلارعلا ف هناميا نمةرطأ

 .تريسغو امه أ ورامملا عاج ةأرملا تأر يتسعي
 اوجر ىمهتش أن ةرامهلا ةبل ةأرااتهتشاكف

 جءةوةح نامعالا 0 رغ هناا ةرطق ىف

 نارا اهرب ردرذ شن ريمه ىرهين تبحلرلارعلارح را .طقهنثم بهذولا

 *, ةمناةكوكن ةباغلاةرذلا كلن ءاقفراثلا نمر ذ لدم (ىنعلا) 0

 ابتارتاه_س+ كئتجر هئادرك ه ءايساب هشلدر ديلا نوح إلا
 لايفتاناكولو اءارخبرحلا ف ممللا لعجركسعلاوأ ناطا لا بلقيف رهاظلايعو

 ةياقل سيل نكلو را :1 ىسهلالاىلتأاران نميز, يأن اما ىن-عي ىوقرثأ هل نك امبعش

 نوكيدأ لبا ىلتلارانةرذ نم اذكر ان ةريكَ ةياغلا انفتاكدوجو اهزمح ىف لاعلا دوجو

 ناك ولو هركسم بل فوأ ناطا ل باق قوو ىلا لاياك ا ءواب راغملاعلا لج

 ه درغخ ردجردمراةسلب »ا ىع اين هلا برك برا اذتقو ىف نأ ركل اريتحرهالظا

 5 : 1 .كئىقلأ] ةدرح و ربكر هوكدشا

 ىاشرفكو كمار اردنا تفر تف ناياهكنن ؟ ١) ىم دوخارربكل ارهوج ىف
 نيفابلارفكو تامالاو نمالا ىلا بهذاناسماذحو ىذلا كلاذو (ىنلا) 6 ناكوددش

 مدنا ىهباب وىفامسماب م لامن ىرابنيلؤافرسمرفك ا .ىم نكشو نئظراس

 هبأاما لالا هرابتع الويل الا همكح قبب لى دئامن ىراي ف رسل نلوالارفكو (يعلا)

 سا لوسرلا دوجو فر هظ قحاب تاي الاوتاسجالا لاك ملوش أك انوخوأ امالسا بست

 فرئاو دعو نيالاو دوهلا دافتعار .ةوح ىن معلا لاذ ةلاكن م تح مه اسو هيلع هللا

 نط نيب وب مها دعابو ىنهلالا باذعا| نم مج اوغوداعالاةبترملاوبهذنامعالا

 هريغ نمدافتعالا عيمص ملال يزف نطلابلا قرذكو رداطظلا ىف قدس هناىنعم مهرفك

 لبق مهضعر اهظعايوحن هبلت ف عضو نيببملا نيالا ةوق نكلور ءاظلا ىف نمؤي لولو مهشعن و
 مدعلاو دوحولا ع و طا وكش 0 ارغلا



 (عو*)

 فئاسألا# اميظع افوخامارامالسااما نيسبملانيدلا مه بسن لبا طحم ار فكن كيإل هنامز ف

 ناكفمو دعما باشم مهدوجو رافكلااونوبلاغتونمؤملاو مودعملا مكح ىف بولغم او بولغم
 رو ةرذوفك اهلثمزبا هت بئدركنغورو بآهبحنباظ ىع نينا مهرفكدوجو
 لاقىذلا يقي رطلا نيذه ىلع ينمي ةليعابتي زلار* ىلا لهفال الا هذه (ىنملا يك تسين

 لاشمالاهذهردابدلا ىلءتالاسحلا نما ذهو تب زلابءاملاج زك ىورخالاناعالاب

 قم رونالوةلام بلا لسسب اللا :ءالاهذسه نمنالروتلا نمةرذ لداعتو

 ئئلاوغدركنالةرالاىدلا) يك م-قنالقراشدوش رذ « منع
 سمكاكت سيل ىأ ةمسقنمرغأ همت سإل ةرذفاوارناسوراثبش تسل ىثعب

 ةئيضلا سهلا راشلادارأف فرشلا «ةممزلب اثيشأ عم اذا تح ةفيرمتو ةمظع ةينارو
 كاوق مالكا ىن(ىعملا) هي ىكمدبا ةنايردءرع «٠ قخشادىدارممءرذ

 هناكرصلا هجو و سعديز تنأ سفنلا|ذ_هرصللامر حم تل تنأوروتسمدا مهنا معاةرذ

 تالروناا نمر ذأ اوفكت لل ةلبحلاب تيزلا,ءامملاجزكمالكلا اذ هلوقي

 دايما لها ةرذما ظفلو م ذأ 'نم ةء-فم !مارب ف ثسيلةرذلا

 3 ذا ديزي أن امم ءهيدكْرتآْلاٍتنأ لب رهل امر تساثنأ

 هاشم لاثمالاهةموةلبحلا ًانايظل لون سانلا يهغت لج
 .هرعش نهال سو لف يد نم ةوسختما ":!تالاهتةلدأعم تسبلو ميش نم هذ يح ىف

 هيدشت :رذلا ميلا ناميا نع نر يهكو ةهسفتمو يسم رك :ر لاو مسةنيالس هللا بو

 داىم هنا لعا اهانمأ انتوفو اهانف الل اعلا مَع قه ذاع عقووليشلا لبر وسلا يفةرذل

 مب الق نمىفالةرذإلاعل |!ذه قلع بولت ىفدب زي بأ نافر ءرناعانم عقوولوه ىنئلاو ىفخ
 ةروصلا دب لاكن ألا تنأ لب نعم ار هلامر# تسل تنأو ملا ,كشلاوةلاهملاورغكسلا

 يوتشم ىنمملا سم عتالو ةرأللا معئالو ىعلارحبىلالسنالذيدب زلا نم عب رخقلا ذا

 سمك ثلا ناميا(ىنعملا] ع عشناب قرشزخردباغرك « يشن جارت اننآو
 » ىزاندربك كى -: لجل ىو جْشلا حور قرشم نم اهجو ترهط ولون ةولمةريز
 ةلب زخ ىلا تح ةيضرالا تايلفسلاةاجت كل (ىنلا) م« ىرفخ ادركدلخ الاب دمج

 ناكموديروأ شا ةيرط ىأرضخ ا للةيو نم: دلت ىأ ادلخ تايولعلا ةلسج تكنو

 ضرالا هجو ىلع تءلو تءلطو ةرذهسبلف قوه ىذلا هناا سعر وبنمرهظول هنتر
 مفاطالاو ةوارطالابوسنمادلخ ىلعلا الالفالا تكسو ىرثلا تحت ىلا ضرالا عج تكس

 لاخزادرادنتىكيوا و رينمرؤيزادراد ناجكيوا ىراثم ديالاى لا. دمرساهنبطا ناكماو
 كسه دحاو ديزيونأ الافوريثمارونكا نماحور تلي دحاو ديزي وأ كاذ(ىنعملا) هد



 يوم لكشمنيراطا ماجاك م وكم ذب ابدع ىا إل ىم ريح ا بارغلا نمان دب
 ةاولخلا حورلا دي نيونأوأريغحلا بارثلا نم ولخلا مسا ذره ديزيوبأ بمتلاهل (ىنلا)

 تسيدردارىاتسنبا ىورك ىو لكشللا له تيان يصاب ىلهثبب ريما رونلا نم

 نم قولا دس! ىأ اذه ديزي وبأ تاك نا (ىن 11) ين

 ىرتشم ةكولم عبس تاوهذلا رو نمناف روثلا نم ةفولخلا حورلا
 م« تسكو تسل نيما دكود نيز بج قا « تسبح تسود ىاكدب نبأ

 نيذه نم بحتلاهفابذ بوكي امندبلا اذهب دسا حورلا كادر
 ااذاو حورلا هاش ندبل !فطلا 0

 هللازهأ عي لام اًذهر مالا هءاشتوالكلا
 تشوكدك اررهوش تفك ءكنزن تب اكو ل

 دول نم م نم تشوك نز ى| تفكد هآرب نم مذهب رك ديشكربو زارغبار هب
 ناسا ذه م ركتشرك تساهيركن بارك او وكه ركتساث شوك بارك اذو زذاو
 ىأ . .:1ك ميما اهجو زا تلاقوتااةأرلا كلنةءاكسح
 يعللا فو ممهللا تلك [ةّرهلاتاذغتعي لج وزلا نوك-!تازما ا اهنزو

 معلا# و راالآ نإ طرىأ نم فمنثنزو
 لفعج وزلابدارأف مدلل نيأفةرهلاهذسه ميلاف تآودرهلا نبأ معلل ا ةرولا٠

 لفعل عفانلاوسمنو اهطناسوب لها ارتي ْسَويابو سفنلا ةجوزلاب و شاعملا
 ,ودبلب وزاثطثخ- « زاروا ادخن ءىىدرمدوب» ىم
 ةسيخو نعطلا ىأزتطلا ةمكحم ةجوزلا كلتو ةجوز 4 ثيب بح اس
 درك فاث ىدروآ ره ىع هقلتتهتببل «ىفأي و جوزلا هبلعام
 توكسلا ىلارط شم ل>رااو هفلنت أر لا تناكهزما أ ام لكج وزلا(ىنعلا هه ندزنتردلا دوب

 دهجدسوداب هناخىوس « ليعم تآدروآتشوك نام همر م9 ىمج وزلا ىلع !منحلالسل

 هزتمبتال مطبامويقأ فيضلا جال لابعلا بح الج رلا كاذو (ىتسعلا) يلي ومل
 6 باوسانوفدت نكد ماد رم بارشاب و بابك, شد روض نزإل ىو لب وأ دهع ىتئامب
 با أ لحرلا ملا ىوشوهو باكسلاو بارشلا عممسألا تاك !ةحوزلا لن (ىنسعللا)
 توك شتفكه رمل ىمهىنمصالىذلا بب هلاربغ مالكلاي ضف دف مسملا نعاهلأ و

 ملا نب
 لاقإل 3 رو ةماّدق ماعطلاميدقت 7

 « ارتشوكندروخب ركن انزتغك ف ىونثم ارئاكناك ولو فيشلا اومرك ١
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 ةرهلا هذه هنلك أ ممللا كلاذةحوْرلا لاق( ىندملا) هي ارثديابرك ازخركست تشوك
 مي رابعردلا مثكك نءارةرك « راياروزاز لبا ىا 2 1 ا

 ىو غزو معأو رايعلا ىلا ةرهل بصسأ نازيم ا يح كبي اي همدان جوزلا لاق ا

 بحتدست (ينلا] تزل اك د نكت فك, نم ين هبرك دوو ش دوش

 لا وهلا عوتسفا مع نايك ته و رثسلب نوزفاودوب نم ين توك
 لارمسكي ريتسابو فصنو مهاردقتس م كارسكمب اريئسد ازول ظرف سن
 وك توك نآس تدركرك"ا "نبال ىمل طرف صنةرهلا
 نااراديز هيررابط ىمةرمل 0 او ممللانيأدعن ةرها ذل ناكن ا( ىعملا يوعوك

 اذه ناكنا ديزيوبأ (ىنسملا عب تسيكرب .حورذ [ىورو ٠ تسنح ورهآدوب
 ىمنوكبأمدسطاورب كئدرب ربأ ناك ناو نوكسنامحورلا كلثندبلا
 ةاليع (ينعلا) هيب نمراك ىنمهتسن راك نبا م نءراي ى!تسنريحر دنا تزيحإل
 أرهظي رهحوباستت بالو فارون حورلاو اطل بارتلا ت الوب دسم ةريح ىف ريح ةلاسملا
 ىلع انا تلعف بيكرتلإ اذهنمءاينوالاوءاميتألاِن اذه نءبمعأو ةيبهرات 7 انيهع

 دا دمتسالاب هيلع علطيال الإ "ىراك اهيأالو ركل بل لك كلارسلا اذهل نا قيقلا
 اشبأأ ,هبلس اذه ىلوف ىنانرلاف_يكلاوىسفلالا ماهلالاب هيلع ءلطي لب سسكسلاو
 لقلوب هبيبح سمأ هتعرشسامل'فواو لضافإلا له روتس سور ن ههسبأ دو مر ناو
 نكمأ امهم اهفشكيف عرب ضومغل :ق تناك (1ةثسلا ءاده نكلو فو رمأ نم حورلا
 «عض»رب كنآو زمادشاب هادو عرز عبر نكباودشايراودره ىرتثم لام

 لصالاو هناكمنال ةعارزلا لوصحت عر زلا نكسشو دسملاو ب ورلانملكديزيوبأ (ىنسعملا)
 باسفىا«تبب مهاباردادضا نبات مكح لكم عرف نئثلاعطق كاذو تاذل ايدوسفللا
 اهم رو ضعي اهضعيدا دضالاءذه تيكر نبا ةمكحو (ىنعملا) 6 تن درك ابتاردركب |
 ةيانك ةعطقةبقرلا نمهيلامشا ذمف عاباذاباسنلانا لاذوةبترلا عمذشقلا اذهفارطأ
 ندركو ارا لالا ىنعجب اذل ف اكن ارسكي درك ظفل نا ىلع ذهبنا ةبقرلا ةءطقمو زل نع
 حو رلاو مسجلا ل ساسة حار ذضقلارمسا سرذلا دنع نارلاو ةيقرلا ىندممةيسسرافلا فاكسلا عتب
 عرزلا لوص#تو عيب رلثملا ف ناك اموعامتج *لصخت ةيناسن الانالو شاغل يشأ امه

 دوصفملاف ةبحلاكر سآ حورلار عرذ نيتلاكندبلا اذكعرفنتلا كاذوعو رْرلا لسأ ىهوةبحلا
 حورلك لثناك ةملا ل١ لامعالاو ةئساا نالخالايندبلا فسست ا اذاف ندبل

 ىاروتلا تعج ةييهلالا ةمكحلا نكسحل اد ضنامسجلا نديلل ةيناروالا حورلا كو لو



 (عودو)

 ددطاود طا حورلاتةلعتف ما رالارسانعلا نمىاسنالان ديلا بكرو ىناطظلا ىف
 قشلا عمةيقرلا عجب اص ةداع تاك يىفامظاادسكس ا ىف ةين 'ررنلا حورلاقنو حو لاب
 « دركرال دنادببلاقفحورإ» ىم مسجلا حورالىشتتتا اذك ةبقإ :رئاذ مال ىشتناكف
 حورالمبلاقلاو لمعلا ىفءردقتالبلاقالبحو رلا(ىنءلا) يدرسو دوبهدرسفناج ىف بلاق
 بابساودرهنيزدشتسار « تاه تناجآوادبي تلات ىوشم !دراووادماجنأك
 مزاولو بابسأ كيث الانيذهالكن مةيفخم كبف حورلا كانو رهط لبا (ىنملا) يتاهج
 فاسوالا:فستيال مهمل ذاو لمعلا ىءردخالحورالب بل ام 'ىنعي لساحو ميك ملاعلا
 جورلالا كلا .تدرلا ناك هللا ىلا لسب الامم فس: لاذار ةلساصل !ىلامعالاو ةئسملا

 ةيفضطالحورو ةداوشلا لاء ىفر طك يلاقو مف مةخالدرارودماجحورالبتدبلاو لئاشتلا

 ىزرسرارك اخاط ىمالئمةرخآلا الو اينالا مظنتتالانركيإلاذاو اهم لساح اعلا بابسأو
 سأرلا ىلع بارتلاتب رشاذا (ىندعلا) يد: كتنردوز رسرباربآ « دنكشنرمم
 ««يهاوطموترك » ىوكم «ركيالسأرلا عمتي رشاذا» دحوءاما اذكو ةزيسكيأل
 بكر سأرلارسك تدرأكاو (ىسعملا) يىزوني عمار كاغواربا م. ىكسشي ارارس
 دوررس كش دوج 9 ىرتثم ةطساولاإكيمريسك”نبأرلا!ءميبرشا وبازتلاو ءاملا
 الاذءام بهذ سأرلا ترسل اذان( ىملا) يسفر ربا الاخ ىوس الاغ » لمابشنآ|
 نايل ءلثملا مقوم عقو تاسالا هذه لصغلا موي بَل نايس با ارتااىفأو هلهالبارتلا
 8 دش الدود اود .ة:الا.هدحوح ورلا

 لسحب امهتراةءنخالمتدرأ اذان راكدارغنالا ىلعاسممد>اويتوكيالو *الاكحورلاو
 لصفلا وباسم ديب ارتاذك اهلسأ ىلا جورلا تعجراذانلاعت هقدا رم ذو ىلع بولطلا
 اذان هوميدارأو تد بل حورلا ةقرافم مويىتعمب لسصغلا مويناكمف 4_سأو هندعم ىلا عمجرب
 ازابنزال سام تدك «ب جاودز زار زح دوبدك ىتمكح 9 ىم ربغالتوملاسأرلاترسك
 *انلل لسا جاودزا نمل صح جاصإلاو ةجاسلا نم ةمكسلل اكلنا (ىنسعملا) يجاجلزاو

 نركب تح( ىنعلا) نإ سصحتيع الوتذا عمال ركدتاجاودزاهكسن [دشان 9 ىمبارغلاو
 « ن ذاىدناءىنذاىدينشرك ىم نيعامترصنالو نذأ اهتةمءامرخأ ثاجاؤدزا دعب
 قمدذالا| مدمس تاجاودزالا نا ضرفولو (ىنعلا) ينضم طبشركد ىدرك اك اي
 |مسجلابةسد رالا ريصانعلا جاودزا نم لوفي هنأك دعبءطبشيىتمناسللا لوةناو أ انذأ قب

 روهمل دعم» دوجو نم ةيملالا ةمك.طسا ىضتقم ىلع زسام ا |هدوجو واجبك رثو اوجا
 نوكيوندبلا ح ورلا قر اغثتو ىفا هسا جاودزالا دسفب ناكل سعف”ىأو#

 هتممسا,ةيمار والاو ةمئاحو رال

 تذأ



 الوتممسنذأ الوتأ أرنيءالاميح اصلا !ىدايع/تددعأ ىمدقتا هب دف هللا لاق ينذلا

 جارديما تشادزب ىنعزا هارديشرو+ غب وفر ىديدبرك لف ىوالث مرش بات ىءرامخ
 ىوشكبآ إف ىوشم ةيداملان ءهمألاو زل سما دامملاو لمت ىأرولو (ىنملا)

 دقعالو قورعالبءاملارا ولو (ىنعلا) يهز زىدرك اوهدوادبآز « هركفو ورع
 ازاىتةردر» ء تخردرهناجتامردىدش سل ىم ًاترد"املا نمءاوهل ا دواد نصا

 الالة مودق نمر لك ناكلو انوقرصن لك رن ناكل دع (ىندم اج: :شمو دق

 هب ؟دلوخ ناتخردربسا مالو دئامدوخ ردم درب ىنع تأ 8كم نسح تاعاذو ابطا

 نذالاهذهىءإ سا.ءالرا تالا ىلع أر فو هنا ذ ىف قب تْئاذلادامحلا الاذن كل(ىنلا)

 ةلج ىنفل ةين امورل|تاجاو دزالا تأر ولن ءو نا-الا هطبضشو مالكا لاذ ثءمبول

 نبا ذلس ملا :رارح ىأرولدمهلا تال ثابفاسةايملا"اءلشازاكلو من
 لصعف/اوهلادوا دوافيطل امد امنالادءالب وو رعال,ناكو ىرجو ةبحلثلاود | مدخلا

 أرهظالءاوهلا ذك افلح ديدحل ترا لمواد انديسنا كف اهرد هم

 هس: ىف ب ىذلا لاذ نكسور صم لكلا الع ناكماىلا لاذ دعب اهل اطرد“ الا ىلع
 دسفلاو لئلا دارأف الثأر ث أنما ببالراطمالا ىلع تدانءدامجنا طق دمهتاو

 /راصتثالابو ىنانرعلالالزلاو ىناحورلاءايملاءايلابو ينال فاصوالاو قالا دودولا
 دمجنلا٠املاوولتل

 دجووةابحلا*ا؟ دفعالو قو رعالب قب ولازو هتعيبط نم با ذل ة قيقا سهم ةيبحةرارح

 ءان ىفاسنالاهدوجو راجمأ دحت ىنح ديد عاج اومأ ىمهلالاء!وهلا ةرمملالوءافسر ةفاطا

 قرش ةرارح نمةدحااليناكو هدوجو دمنا ىذللا الاذاءأرابالء تركو ىفائرعلا هور

 د«:هؤاادوجور امحمالالث اف ىرعا لاك ناكمّللا

 ىذلا ذا ذر( ىنملا) مب همست سن مالا سل « هعسج فلي سيل فلأي سيل » ى م انرعلا
 فأي نمؤملا مالسسلا«بل# هلومل ةراشا فلؤيبالو فلأي سبا درط دامخالاو لئلا ةءاثع

 ىذلا لاذ نانمانالفلؤب الو فاأبال نمي ريسنالو فاويالو فل ايالوفانلا وفا 00

 قلقناو الامالاو لضلا الا كبيصنالو ىلامتهلادابد نع هنود 0
 هزاتدوشو زمنيا تسين م سانلا عقنب نمسانلاربخ ىوفىلع امهنمر ماحلاييسلا

 هتمدالعئاش سولد|مااوملنلا لاذو (ىنعلا) يرش تاطلسببدوشالبل « ركح
 كبي رضملا ناطلسل نوكيال نكسلو ةراسألا مايالا ف ةوارمل اهل سكت ىأدبكلا بطرقت

 س ف

 موهىذلأ فاس الآدومولا اذه ىأروللوشمناكى فافالا سوذالا

 باصأ ةفلا نع ضرع ألو ساس.ال موو



 ةيناطاسلا تاور شلل نركس يل
 ناك اك ناكو ل اذازيلا لئسدرايوه ىذلا انكترولانلبب
 :ةريذملا مال سالاو نامال ريض نم باغلا ءارصصىف تباشللا لع تاطل لا ةءا ع

 هبل د ح | باذأ اذان كلو: احلا“ "6 ةيلتاجيال نموك امر وظن
 ىذاارهكيبلا !:هتاكننرمسخم الوثب نوكبال احلا «5نكيرلو هقالخاو

 كاملا طو كمتزايااب (ينملا) دسار شروبءىجرب ره سين دنلبس وثةراثسا
 بكوك ةقيفملا ىف ةنال لها ج ربهقثالو لوب قمرعغ جرب لكل مضخلا لاذرويعوولعلادئاز
 0 0 حدا ارافسر 0 0 4

00 

 اخ تو دحأ لكءانو ل نمهؤلَء يخي ىتهو باق لكروبعل اهبسائمالو
 هيظالردك كنوغيمل ةبسالا ويانا 11نسا1 5 !ةيترل لساوءاغصلاب
 ذ» كئانولةيبلاب ساثلا
 نمله يل دام نموا الهدا شرال ثيدصناذاثلا«نمدلةسصحالىذاو ام
 ءاررددر وآىىوب تفر مالغروان ىتقك ار مالغ كرما نآتياكح إو ةسقلاء ذه
 دهاز لات ركدطفو دين كريما تسكسش اروب-سو دز كستس درك فو رعممادوبىدهاز

 دهاز نكلودوب هدشن مارح ونهى كمال لا هيلع دوب مي ءنيدد عرد «#

 نب همالفلالاكللاربمالا ا انج مدر كح نم متزاودركى ىززنت

 2 ةعنالا نمسانلا عن 0
 أر هوروصختره فوكو ةرابحي ىف وخ ىريمادونإو ىمهريغلاعناموهرتلا نعام ناك

 نا لم لابحتو بارشلا برش ل عافك اعو باقل ارورمسدث از ريما ناك (ىندعم ا) *

 هيل



)1 

 لا هطسورو مخ لكل ذالمو ف وكرم الا الاذو
 لا ثلاذو( ىلا ندير دّييضت زو رهوج « داع

 قي هلريظنالرهوج ةربسبل ادئاز بهذلا بهو ءرصلاكباق4لا

 تادرمءاشإل ىونشم ااطعل ريثكر هوما عما ذهو هاياعر ف ةرعسببحا م لداه

 نيئيزلاءاولاجرلا ناطلس (ينعملا) نب تسودرتادزارونأب ءار » ني
 قداسي مئه نمي :هلازمو عرشلا فل داعونيدلاب ماعو صو مالا نء وب ىطلا ظفاح
 :ناركسمق بلاها بالا بح اسرعمالا ن مدارلا قي دصلا

 ٍ < بارش  هرومشمل يسع و شعلا باريش ف صو رح
 « عبس ماياودوبىسعرود ل ىع ةَعْعْسامْز لكى ف هنماياهرال لصب نيك |م او ةعضالأ مم

 هيل لع عيسألامايآمامالا تناكو ىسيم انديسرو درو لاو( ىنملا) م عسوراز مكررا داد اخ

 شد ف ىو نح هقلخو المو ادحأ ماظيالبولةنلابلاجو اذخ آرممالا كلذ ناكومالسلا

 نأ (ىنملا) ') « ىهذم شوخوا سنج ىرمما مه ىشناهاك ايناموم
 تيا ىئوداب و ىم شما ايل 4لئامنسح يهمه سن رممأو هاشبأ
 ماظن صو مخيف مولامزالراسبارشلا (يئؤلأ]6#لالحو توذأم» ةونآدوب هداب ى. لام

 ناشءدابإطىع ا كاذفرلاببلا

 ريمالا لافوالبلف مهب رش نلكو | ىنملا) "هب مادييتوك اتم نكي وبسرد ه مالذ ىاانةكو دو
 | ريصبلاروكسلابو للاسبأاو ركسفلا مال ةلايدازأغ ماَكمازوكل المار بهذا مالغإ, هءالغل
 اذ منوكيىت- ممتدهاس ثم ىلع هر ظن ل مو هها له ركن نجا .رخالنأ ل ث اعلا ىلهذ
 « صاخرربخ دراددكب هارنالفزا إو ىونشم هللا َناىوساماشرعم بسلا

 منال فالذلا بهارلا نم بارشلا ان: ريالا لاةو(ىنعلا)  صالخن ا .دبان صامخو ماعزات
 اذ_هيفو صا. اوماعل اديةنءاصالخدعتو حورلا روغخىتح ايذاسواساملابارشل<
 قاكعلا بول: زوكنممطاةبعبار ارشبرشبنأ هيلعف ىلا عن نا ةبراتخا نماشبأ نيدللا

 2م صاوفلا صا بأ ا

 .كبارمشلا كاذف (ىنلا) 0
 نم لزتعملا بها 0 هريس ةراماعابعلا فاذك

 لداعل اربمالا قد ىفرمال_سالارو وظل بق ىسبعان دي--نيدىله تاعاطلاب لوغشلا نانا

 قداصلا لفلان ,ه«عطغتملا ابتدا كرامتلا ولالا قشاعلاءتدارمانكماودهاسجلا



 اذا هبلة زوكو ةرجو ند ىف ع وضوملا ةبلا برش

 ةبحلا بارشورم ةعوجرا دغءارتسصص -ىطيعت السب ريشو رماناب باو أو ىرارجو ناند
 .ةيفخم ةيفيك اهركسواهتوذوااو ىلا بر تال قداسلا شاملا يلق وه ىذلا
 ءابقلا ىف ىح تسل ةنطل اره 1| ىف ناكر ذَتلا ايناهلا بارسشيف تل ةبيمحمت ةلاحو
 قلدىلارا . (ىنلا) 6 رزنورعب زاد دركةيس هك و ركن مكءرايهراب قلدبوبإل
 |جراطنا نم هزلعجم بهذلارختلا لجال مال اعطتاعطت ةعطفملا نط اللا كلن :ءابصو

 (ىنما) ب دشدول ؟دودرعل تآنوربزاو ٠ دشدود مدي مح ىاربزا ف ىوتثم دوسأ
 أراسج رامنا نمو سانلا نعنيدود اوراس ةصببقلا نيالا با صصأ لال بولغلا لهأو
 الولملاةسلارهاظ ىلارظنت النعي دو أ ىأدولأ دودم_هدوحو لعل ىأ لعالا كاذ

 بهذىأ دوسأج راسلنا نمبهذلا نول ءىعلا ىف ,مالرامطالا تدق بذله
 | نيم دود م نوكيل نام مهلا هنو درو ب لعللا لثملا فو نينئ املا ص وصللا نم4 ةنايس مهدوجو

 نيمأ ى يوك ارمأ انوفخعو رشلا نو رهظب نيذلاةماللا لعأ مهو حابشتلا نيني اعل !نيعأ

 يابنت ناباوأ ىدقلا ثدح ل مىةحؤالاهنفالا نيالا مهوءارفح سانلا

 6# تساجاريوردتسسي امضك و تساي رهوكو ك١ يتم مرعب
2 1 

 تك رخو (ىنعملا ب نيعل نكد متر 0
 | نيطرددركى رظنوا >» ىم بعللا لاخدي# 07 ل

 نيطلا ىلارظت يملا كلاذو (ىنءملا) 00 »ا تاسسسم

 ديم ىلع 1 اب لسا ياعمر وتو نهال ةزاثخلاب

 مهرهاول بارض سانلا نعأ : ١باععأر بدلا رهأرثك ألوغب هناك

 :هئاطلا نع مهرا زخاوطتحواو هع بول الا اذه ىتح
 ةرهاظثويبلا طم نركتتالازاورطا:داعلا مال قامنهابرقلاواهأتي

 امدآ اند حورةش زخناك ملهئالوتلا نك امالا ىفةءوضومتاياراناةل هت.
 لاذو نيعلا طايرتوعلملا كاذأتاكماللا هيلع هتيطو مالا هيلعدسج ةءارخ

 حو رنكل ةناهالاو ةراةمابنيطلا نم قولخلا مال «ملءهد سطر ظن محرلا نا طي
 اراظناسيلب ا. كانيع ىلء باجيو د -نيطلا نم بكرلا ىدج ةراشألاب4َتلاق مدآ ان ديس
 ليقنم باطعخاذهو راكلا ةقيتتت اةراعنر كتاراؤالا أواملا ىدوسو بز خل خادىلا

 اذهاو ةصحلادو هةملاوةروصلا ىلا نيرا
 نان ايهرريدردنامز رد » دن دشوخبو مالغدتنوبسودإل ىع لاق سلا ىلا عمجر

 ديسر



 ارجالربمالا_مايمالغلاو (ىتعملا) هيي ديسر

 + هدابودا ديرز إف ىم نابهرلا يد ىلا لصو لالا فو
 ابار شىرتش ار ابهذ نابهرلل ىطعاو (ىنحملا) جدير
 تهدهج ناسهاثرسربك ةدايإل ىماردوج ءذوع
 ورلاريصالابدارأ بهذقا نماجان الا سأر سم عسضب و ئيسطالسلا سورا
 نمشادهاحلاو تاضايرلا بابرأ نابهرلا نمو بلقل ور غملا نيترما نمو سفنلا مالغلابو
 .ثعر هرسأ بلقلاو فعلا رج تذعنأ حرر رلارمأب سفنلا نامل لوغبي هناكمالس الا لهأ

 ب اول مسعلارارسأ زونكىدمسح ني فال قتلا نيحر بارشا تطعاو تابهرلاريد
 مهل تطما نكملو باغلاو لفعل قرح ىف تعضوو ولم ءافصل ابحر ورم أ ايارثت ذخ أو

 سر ريع طنوار هول ا سصوهىذلا ناحررلا بارشلا مْمتذخأو راما عرهىذلا

 تاطلس بلق نم ىسولالا شعل اروب طن وارر هوم !جاتلا قالا سار يلءاو هشولنيطاللا

 ءاطعأو ةماركسلا جاتد .رلا سر ىفءهللاعشول ديرملا د _ثرأو دشرملا سار يلدا شرالا

 (ىنما] م هتطمناورسخو ناكدنب « هنضكتاهتوشوانف» ىوتثمتايل اعلا تايردلا
الو ىهلالا علا« افسو ةلاح نمان اركسناكلو قاوشالاو غلا قشعلا باري ةراثالو

 طلتخ

 م هدشدأسكب نامزنآ هتخغو تنت « رك كظهتفر امنارهقسا و ىوتثءىل اوملا,ديبعلا

 ناكو امور ىدعلا بارشب سا ناكل اظؤل انامزلا كاذ ىف ثيهذلو (ىسعلا)

كسمو ريدىلا هفن الغ لسرأ اذاثل[تلاىعي ىب واسم ةندقلاو تقلا نامّلا اذى
 ن

 نسامهألمو هبلذو هغم قرض سوتوي ثول دعنا ًارشم عرش #و ىسهاالا ق اشعلا

 اهبلسبة بتر ركسو قاوشأر تف فوج نمرانل هحو رلههعطأو هنرشب ىذلااممباريش
 ةتقوناطللا تخت ناكل ةبترملا وا دح اوانولاو راسو ىاولابديوعلا ا

 نمارضو قارغ: الا ةبترملاوا رو ىلهالاو ىفدالادب:نماوبهذلوةيوأ-تءهارش :دىأ

 (ىملا) م دننرر دنا تاجوس» يت دئنغورو باو ىرابشه ثنو ىعتامآلا

 ةيحاصملاندبلا ف ح رراكر كسلا خلاب لاو ءاملا لئهرمسلاتةو مهو

 قرغاجخاردئاكفرفت سن « تسن قرنا [«ةةهسي هنوحإلل ىم طالتخالاو

 سبل لام ههنال رف لا ذل سياو قرفالال انهو داتالاباوتكة ب ملا لثمر (ىنعملا] هب تسينن

 تدي حو رك ق-ثعلاو بارشلا تنو وتب زئارءاملاكنوداضتءوههلاتنوينعي قرغ

 « مالف نآدرب ىمه هداي نيني اذط ىء مب قرفالنوجزتمةب رهلاكركسلا ةلام قون دمتم
 اريمالا لل ذرسبناجىلا بارت كب أ مالغلا الاذو(ىنعملا) يمان

 نا « ةديروشىدهاز دمآشئبيط ىونثمنحهتيس يذلا
72 بج

 



 هد
 | رئادتاضايرلاب سباب هغامد دهازو نونحت ىأ «ديزوش مالغلا ماد الاىلع (ىندملا)
 اهنأخا « هلا ادكي لد ىاهشت 5 زنتإل قوتثم شيقثمو *البلا ىلع

 اراثو عمجولا نمهحورو هفوجو هدب (ىنمملا)
 ىوتثم رايغالا نم هسة فظنو ىنشعلارانةرارح دس ةسفامسملا مى ىأ ايلات

 يتلاةنحلا دن نم(ىعملا] ع رازهني دنج اهغادرباهغاد وراهب رتل لامك

 ىمةددعتم ةبح اراب هفارتحا ىلع ل دنتام الع ىأ "يكىلع "كفولأ اذكةفوح ىف اهلجالغأل

 لكهنيعو(ىمملا] عداهتجارواءدبسفج بشو ز و روداهتجارديرثلد تعاسره»ديدإو
 الاغردبشوزو روى اراهنوالبل داهن :

 بارتلا ىف طلتخادهازلا كاذو(ىنعتا) ب : ركب شعت ش|حرربس هتطمادوخو

 نارا ةرثكن م ىنعب هلحو هريسب رهلبق ف سنمالغلا لاذ ىأرامل ارابتوالبل مالاو

 أوددهازتمك ىونثم هريصبرهمالفلاهنب و ردشعف بارتلاهدبكو«بلقمد طلتخا

 ىذلا الاذام دهازلا لاق (ىنعملا) ينآت بكت [تفكمدابت فك « نآت سبح اهوبس
 تفك لحارمم نالف نكن آت ذك و ىم نم بارشلإ ل اذدا 1 لاق بارع مالفل |لاقرارملا

 لجالارممالا لج الوثث الىأن آب ارسشلا الازولقلا لا#(خئسملا) يلم دشاب نينجا ر بلال

 ةلازا قيصسا الاوءاذسلا ل جالو ابل طّلمع نوكيا ذكهأ ده ازلا لاقىنالغأ
 ناطيشةدابدو شونو شب هكناو تا دزب بل اط زف ىم ل اعن هللا ةعاط نم نكسمتي فيكم لع
 ءافسلاوهو نبعلا عفن شيعلا لعشيغ لاتملك! (علا) هي شره منكن آو

 فسنمم ناطيشا!بارثناعمتح النا دضلاونا دش ناذهو بارا |برشوهو شونلاو

 انديسنامز ف حابلابارشلا ناف مظمدا ىلا !دأوحالسالو ةنايد قيبالاعمجا اذار لسغم

 لماكللا ذمتي اذككارادفم:دابعلا ىلع ةيوغتلا لجال برششب ولقعلا ليزيالنأ هطرشش بع
 منتلاريمالا لغتشي الثل ى بن دهازلا !ذكرمنتلا 4كوب لاؤناكل فعل | فيعشم أو لقسعلا

 شوه نر دياهذ وه م ثنا هدر مزيمينج ىىوتش وهو ىو نذل ماكحأ رجا نع
 ىنعجالوتص كلة # ىلعط رثنأ قئاللاةصقانو فيعضا ذكب ارمئالب كاع ( ىنعملا) م تس وت

 ىا « ركسماكشهوت شوهد ابان ىم بارشلا برشتقو عيشي الئلالرقع هلمغت
 نوكسفيال نمي نوكيام كلةماركركلا تقو( ىهملا) ب ركسمادديص ءةشك غر سوح

 ةيهلاكر كسلا ف ىف ع قورئاط لست سنوكيبىأ قيبالو
 .قئاللاو فيعضاذك كلفم ثنابالا ماوهو ىناطبستلا



 :شردارب زنامالسالا

 كرب و درك ى مذخ

 مزلفهسرد ساحل ابيض 2
 ىرأ ىسعباب رسرس ةلوق ال ماقمال الا عيشو ”رمو م دخمف بدالا هجو يلو ةمدخلاهل
 ليبس له هللاق رادقللاا ذرب هتكرح ايش ىأر الة روقل | ىلع دعقو روتفلا عم موب هنأكه سن
 قادىايضنآ و ى» الدئهءنوكمل ةعطق كلوط نم به ذأ ادح ةمافلا لب وط ثنأ حازملا
 انهما ولا ناكولدلاءايض كاذو(ىنملا) جدوي مالساعش جان نآرد ادودوبماهل شرخ
 غاب شللارادمالساعشج انى ع مالسالا شل جاتلاخأ ناكراولحب همالكو اميطا هعبطو

 نق واممالسازيشولارادإلب (نعلا) مخ رفردم »الج وكرت كتي
 « نوثذوذو لف دوبل شاف حرك » ىمرئاطا 'خ رفكىا خرفلا
 ذولعلا ىف ةوقلا ئازالحرىأ الفنو الضان ون قلذ(يدهللا) 02

 دح ف ايش هنوكى سا راى رشم هيل كد بار ءاكيففا واج ار طا ١ىفءابضا
 :ءايضدوخ أو رصدل اريثكم ال -الا شوت نقل:) جب زانوربكد سارمالسا عشدوب

 نآ «ىدمآش كلن ,راعردارقيزوطىوشم الدو نك ةئاممال -الا عبشل ناكولب وط دح

 ينمي راع مالسالا عش رخال أي ناك انه ايش نمو (ىدلا) يب ىدهاب دب ىلقعاو مهايسم
 :ناك“
 تايشانربكزان .ا دماردلا ل فحزورط ىو ءةبا دهلاءاةوسوماظعاوءابش لاذ
 مال الا عيش ىلا سين ردنأل سواملا موبونهو ل غهلا موي ا عانس
 مالسا يش ةرآك 1 ىو ءارفسالاءالعلاو :ىأءاكرابناكو
 هيخال ل عف مالسألا عش مكمان مو(ىن»لا) يب مايقلا ف سن نية ارردا مان 1

 | عارمس !ىلا ةفورصصمدر | نا ىلءةءاركلا عمرو ملا ىلدعقم مايقلا فصن
 ان( ىنءملا) يي دزدب مهتورس دف ناز كلا هدر هرج ىزاردسا اروا تفك »ىونشم ىفاسثلا
 ةدئاغلا لحال لوطلا دئاز تنأ ىحأ اي 4لاقمالسالا خيش ب عوربكن مرادقملا ذه*ايضىأر
 انوزومىرت ىتسح الدف نماليلقرت-اىنديال_لةقرس اورسلاكو»ىذفلا لدن نءباولاو
 اذسملو لالا مزات_مبهلا نالءازهتسالل مزل دم هنكل ةغيطللا ب رط ىلع ناكر لوا ذهو
 ون ىاىىروخات « وكل معابوكشوهدوخارت سر ىوتثميمالا مالغل اشيأ دهازلا لاق



 م
 سمايبارتلا برن حبل نيأو ثا ةءنبأ دعببا رمثلا براشابو( (ىنعملا يي ردعاررشناد
 ستورإلى م ةدابعلل هفرصترا دق .لفنملا ىأ مدا قيبو زدعرلسلا تنآ

 نسحلادئازلهجوتنأ عيل ع شحم
 هجو لع ليما! بعت نكل الين كل هجو ىلءاضيأ بهما نيعةءاس كلر ص الحال

 بارشا|براشريءالل دهازلا نأ نه نك

 ايلوغب هنأكب ارشلا برش نلرككلا ءانو فورعم ب مأ لكل لماش كا
 سو ملئاذهف تن ثا طبضتو بر

 راسو 0-0
 ىف نكسلو مال _-الاروهطلبةالالح ناك

 بارشنلم ةفلاسلا مالا نا الاذو (دو ثيم دبكوخ دبدورو هدو ثبمرفرككلتاءدوبرك )
 هحلاسمىف بهذورا ب لوالبلةبرشداو بر هظ نان صقرمظب اذا 0

 نمد لزب تح هور مالسالار ءدسول يلا ءاإشمو

 «نمحرلا ديعاموبب هذ يح هلال 0

 بع مهتأف برغلا ةالصل اوماقمت اوركسواوب رمش |

 ليقدوبر شب ولاكن تواوضتامارلعت ىتح ىراك.نأو نال اوبر مت التزنقنو دبعتامبع أ

 صافو بأ ن بده. مهبف ناكو نينمؤلا ضعب كلام نب باتعاموباه د: .سلاتانوأ لوخد

 بست صاقو ىأ نبدعسأر واوركسوا اير
 0 لا ماشي ىةلاركسلا(رمتاغااونما نذل بأ )تف لولا لاء ركشن أر 0

 2 بخ (سجر) مافتسالاحادق (مالزالاو)ما (باسنالاو) رامقلا( رسبلا

 .هنربعما سجرلا ىأ(هوبخا :ءىذلا (تاطبشلا ل عنم) رع
 أسرار درفأو ىواضيبلا لاقةدئاملا ةروص نلالج ىبهتتا (نوطفت كلما نأ

 ايوان « ىفئادناردكىروزرد# ىم 0 ا
 ناظأا بلاطو لةءالبثملنا مادام وبكل ىف أىتمىوغأ. (ىنلا) ) «ىوشوجتاظوىش

 (ىنملا) م هدشوج ياسو ىربا بشر رد محل زو رردعبا سى ع . الث

 باط



 افكت

 بلاط ترم ىناناظلادوسالال يالا ف تنأ نكساو ةداعوةدهاق « *ىذملامويل ا ىفلاظل بله

 دارم ا نوكي و تاضايرلاو تاعاطا لاكي هامل نال ايئار وب روثلا نمدارملا وكيت لاقلا
 باصصأ نطابف ىمهاالار وئل! باغ ةحازلاو مانلالظلا نمو ةرمشلا ةلظلا نم

 1 ناجنول بو ةلذغا |نمارا دهم نوبا طب تاعاطملا لهأو تاماررلا

 *ىملامويلا ىف ةووشل اوت: غ1 نوبلاطااءازعالاو *ىشلامويلا ف لظلا نيباأطك ةلظاا

 ام هللا ىف «لوسرلا لوف ليبق نملومعم ع رشلا ىفو لوبمسوهلب مومالع سيل مسلط
 ءو نا بارون نم لاو لمعال ظن ىذملا الاذامأو ءاربجحابىبأك لسو

 بطلا
 أرك لا باطن ىتح كم حف نر ايون تاعاطلا نمل :طابرونأ |ىتمىوغامالئاةريمالا

 «ىضالا موبلا ىف لظلا با ةةيملا وذو مدلاو سفنلا جا رنه لاد تعا ىلا ليتو

 اهو باصلإ ملتمادو سالا لالا ىف زاظلا بلاط ترس لما ىف تنأن كل ةمومذ ءريغأ
 بلاطكممنت ::11هبلطا ١م نك اسلاسا ان هولوةءمرمغ لفعلا ةدعاذا

 مارح دما ارتسودنايا طوب ,ماو* توةرجدم[لالحرك ع ىوتمملظا البال فظل

 بوبح ا نيبل اطلامارح فأن كل انو: ماكيتا دف جالالال- بارشلا قأولو (يدعلا)

 نال(ىنعلا) دولز هريو ءارربن اب حج ودوو لد قوخ ابار ناقشاع إو ىوشم قينملا

 الالح با رشا !نكيرل هءاللزغلاوو رطاا لق, معا نكي باقلامد .دمممارشنوكمق اشعلا

 مهجر ملاذا مها لالخلا لب ريظألا212توقل[َل حلالا عاملا ىلءىسب# انديسنيدلا

 اربمالا مالغ ىفاراشأ اذ بد هازلاو مهم اا بلاط ىلع هومرح ماب هر نكلو لثعلاةرئادورع

 قيرطف( (ىنملا) بفرك دس درغزوالغنبا » فوم د اباسءارنيتردإل ىو

 .٠ قزدازوالت مسرد اعد ىوتمم فوك ةءامي لمعلا اذهتلالدرا رانك

 هرن تنأ مالغابو( ىنعملا) « ىكءركو كلاهارئاوراك

 مالغد هازلا أ اد« مارح مارحةلقفلاو ةووشلاب هغشو هنت دايزل يك

 ءلاوا

 مام

 ب سوي سنان شيب
 1 رسوما رف طوس ل فلا لع (ىعلا)

 اذاقيرلمو هلرئاسرمفلاو لمعلا لا لابو ىهلالا يرطلا فوخلا ناب ايبلايدارأتةلاختلا

 ةناجرونالب قلة هنوكي ف يكرظن أر ملاب لفءلاروت«فوخلا قب رطلاا له لام تنك
 كعنسلالشو ادلب حعرلا ولا يف .ارتلا تين كلن اف وسك

 دادزا ةحارلا تدجووتد

 رن لويس :
 ة-ىسملالاوب رطل دعما (ىنعلأ) ب رادرادرب هلم



 اردزد إف ىم هبل «مزاللا لب ةريشم مظعتلارهش
 ناقويسح صالادبعطقو (ىنعلا) 0 .٠ ما
 شبابونرك «تسوتتسدوا تسد ىدننرك قف ىء هدي طب رااودطف نع ازحاعتنك
 2 كد يطب رسل ١ الاذءدي طب رمت (ىنعلا] « تدكشتمإب ىنكسشنا
 ,ءةرامآلا سفنل ا كلجررسكم هجر

6 
 صر نسرب ةلركسفو كافه ىدب طنرن

 كعنقو كل حورو داع لحر ركن اب شمواابختبم لج رم كصحت ل ناو ةرهشلاو
 ءركش فو مد كارو دعزإل ىو كاست اا لهتالف مال نيرالا ف وللا نع
 ىأل جالب سقركسوابارسثؤدعلل ىطماتنأ (ىنملا) 6 روخ كلاعو دن خرهزوك جرب

 دولا هللاةورعن ونيتلا هللا لبحي ةرامالا سشنلا ىوقو ىو# ىدب طرا

 أيدي ط رتل نار ُكليق فرصتتلا ىلهر دبة اليت

 الو دعارئالى أب ارث لكو كهحو ضح ىأاءارتلكو اهسلصغا لق
 1) ع تس دهاززاو ت خا دئاوبسوا, م تكشرلئسوبسر,تريغز دز
 .ا بر هتريغ نمهمساو كرَعما نمل دغملا اذه مالغلا كاذف لاقل
 طنوةرحلا ىرةكرملا كه دعآرلا لم مالغلىأر الف ترسكناف

 (ىملا)« واشبب كبل تفكارييرجام ٠ وك ء داب شتفكو ريم شيب تفرط ىو
 ادجاوا دسحاو 4 ىرجاملاقف 0 رايك مالا ماّدق لالا ف بهذوأ

 اءولمب لا لاذ باهذن ام ىلاذه ا

 » تءارتسجرودش شت 1نوحريمال ىع نهارا بدات لحالي ضشاب

 ةورانلاكل احلا فراس ىرجاممالغلا ن نمريمألا هما يلا «تساكدهاز
 انآ ه شرس وكن اركز ركن دبا:

 االءسأر الاذهسأر برشا ليفتلاز ركللا اذ ىتس (ىنعلا) | م« شرغردام ناد رس
 6 كءرهشو تسيفو رعمبلا ل .٠ 3 ىم ةبك

 ةيروهملاو ةيفو رعلل بل اذ هتيبلكم ةورعلاب مالا نم لعب يأ دهازلا لاذ (ىنلا)
 اذهيىتح (ىنلا) يدنكادبب كب وخى زيجات « دنكاجاردوخ سولاس نيدبانإل ىم

2222 
 ءابرلا

 ةناخا



 دهازلا لاذيال (ىنعلل) «تآونياابدت
 فورعلارمإلا ل ءمادخالا أ سلال
 نءاناكر ولواذمو ىوغتااو حالصلاب سانلاب

 سائلا بولت باحا طامولا ضع لا 26 :فلاغ ىف لعد .هزلاب رج
 الاذ(ينلا] 6 راكريكدشاب هناويدىورا اكهنتفو تا هلاوبدرك اوال كم« امل

 راكرك تركي نونا جال ع نكماان ثان ١ كرم ىأواكت ف ناكولو دهازلا

 .ةبلارك ذيع عواكربكنا ىلءاجابرتىأ

 - (ىنلا) ير  رختلىب ه دود نو رب شرمسزاتا

 راس اوهوم دنب رحل بيدأتو برنو تلال, راها ىذع فيكو اج

 للماك ناكرممالا (ىنلا) 12
 .«مث رار دهازد رم ناش كت سار اوخ لل ىءرك .تحخا فن ف دهازلا ىلا قأو سويد

 معد هازلال-رلاودهازلا تق دارأ ءيشف لش تع( 0« يزن داي تثكدهازدرم
 ان نسربتآم 2: دي ذ « تآرئمزادو:ث هده از »ماو ىمفوصا ا تحت

 5 دال "لاذ بضغلابولهاارممآلا نم عسا دهازلا لحرلا (ىن

 ذكو رد تفك ىم نسرالاو لابما نلانق فوه تحت
 !فوسلات وهو لاة ده ازلا الاذ(ينعلا) مدرك ت عءارور هكدات هيأ

 دحأ لكل لوقت :”آرملا ىنعياكسحم «العج وجوال هيا ءردما ْ

 ىررديك: تان و ننعآراوثيبآديابكو طع كاذ ىهردن  الثآو ولا
 سمو كح مجو اهل مزال دي دما: رلأك ل هجورمملال (ىنعلا) 4 هو

 :هوركملاةلاطا هذول ةهازلار ا 2

 يود قاتلادودرلا دسم
 يتحدي داس: ؟رلاك هحو ةيهلالا ماكحالا غابملاو ا
 لاذاركشملا نء ىعاشل او فورعملاب آلا نال يتلا لج وار ظثأ ىسولالار هذلاعستمايا
 هناللتقلا فوخ نمالو ىزاحلا ءدوجو دق «هني الالة مولهفا ف فانعالو رهظم نكي

 أس ملا



00 

 ةراشالاوةلاكلاو ضب رعتلا باج تح نمالاراكسشسالا لهال ا ةلك ل وذ لهر دبا
 نا فازه ميارذمرثءا ديسك فادندرك تامتياكح ف ةءاكملاءذه نمهلعت اا

 عم بعلب ناكو فمر ناطلس بح اصم تاكل دداف ذمرتءاسثل تام قلد دبسلا لمحة
 ىم ةاكسلا باج تحت نب :هحوب أوجو تامدل هون ىلءر دش لو
 ناطلس(ىنملا) «تخانبهش مش دوز شدركتام « تخخابث رطشىع

 ىلءو هيلف ىأ تام اطلسلا ناد لعجو احن رط قل دي ى عملا هيج
 جب رطشن كيلي « شرواربك هش نآو هثدش ت ذك ظ ىمناطا لاب

 طا! باغ امل ول دب عملا بج[ سملاو (ىنعملا) م شرسرمزك

 ؟نيسشلا مشد هش ء.شلاةهنامأ ادلف تام حي را طشلا ةسيعل

 : .ث هثلوفتوأ ل ل دسأر ادع اوادناو رأت ثلا تال [بر ريكا ىأ

 زوربكلا ناطاسلا ىاي نأ لوقلا اذوذ فولغمتن أو بلاغا[ ىأ ءامشء اثم
 5 توتال اركبسك »كم الئاتادحاوا دحاو هسأر لع من رطشلا

 قاد ىم-لابحاصملاىأراطف هش كلاذهك _يلكؤندإي (ىعلا) هي نامالا تفكر ل قلد

 ركيدتسد» ىو هئاف ىصريسو نامزلام عللي منامإلا لات بضل !نمرادغلا اذه

 وهو ريمالا لاذ نامزدعن (ىنملا) يري رمز رووا رن انوا م سمدومرفنتخاب

 نافحرك اناغسر قل اراسسف نلالا عي يرخأ رم ىأ قرخأ :ديبعللا ما دمرتناطل

 ْ .ثدشتنو ٠ دشلمهشوركي هس دس خا. ىوتمرب رهمزلا نم نيرعلا

 .أامهشراصو رمأ بصح ىرخأ:مهعم بعلدعد ميشلاز

 بردو نقي حسم اوتحلا 0 ا الاذو (ىنلا) 0

 . 3 اشىاع هش تغكو نبا ث سبح ىدركمج ىح 0 ل

 :ىنعمب ع ىم لاقل دن ءةلاسلا هله ىأرامل ناظلسا (ىنلا)

 دعاجأت عفا بيسلا نركيأما ذهو

 .هلاولاقو ماوعلا هنفرح ةسيلالا فا ارطأ فاصسنا ىلع بضةلارهظنو راذلارثات ناطلستنأ



 مل
 | كل لا ةلكى عر دةأ اليضغلا .طأنمان لوغي هناك مولعم فاسللاو فيتم
 نر ريز هش مش متزح ٠ تاهخز مب ز نمو تامونك اى م فامللا تت نمالا
 كشرخو تدق نما املا فوغ نءانأو بول_فمىأ تام: ناطلساي (ىعلل)

 ةياكسللا قملا ناك .لئاي قلالاو والا نا ة_سخلاو بلاغانأ ىن 8
 قيرط لوغيدحال# اةهسنلادارأ اذا ملسوءيلعهقا

 زا دشرب هلم توج و ىم لاق دهازلا صغار عا نكو اذكنولعغب موةلاام ةاكبلا
 أ ىأت ابهن مايه اتالتما امل (ىنءلا) ميربكو رادز وتدز ردربدكل زو وريم ىأره
 و .الا تاوسأ
 تقومدقمى اك « تسارو بحرا دوز تسجدنو ريب لخ 9 ىم فطخاو سما ىدمي
 فرط نءاجراخاوطنروفلا ىلعةلحملا كات ل مهنيذلا قلما (ىنملا) ب ثساضرو تسوفع
 1 ةةديدهلاولاعثلا

 (ىنعلا) ب ناكدوك لعو مهفزا تسرتكل« نامز باش
 دز م لاغطالا مهفو لذع نم لإأو سباب تامزلا ذه هباو هن دهازاثلاذنآل
 |او ده: لا الو (ىنملا) جب «ديشايك أ ذكي شدهز ناردناو هدمآضعشرب فمش
 الومتث لري فشانلا دهازلا ك1 ن(لابطاؤزهإخ لضلاياصأو ضم نىلاعاذ هاينآ
 «راككزم هديفدرك اهراك هربت يك دب: رو ىم هتاءاطخرتك ع ميو
 ىوراكلا 5 دئافري لو هدد هتم قواك ارق فمصلا نمريلو ةةثمىأر (ينلا)
 كل نكيإ ءارأ مخ ب ردخزا شدارتقو دمايقاب « رهكدوخارواراكذآدوسناب إو
 .أيرل هناوأ تاعاطلا ىف مدول ف شكو ضيف أر ةوح لو

 | نكست معن باو 3
 ءابرلا هجو ىلع هذ لب صال خالار هوج هل مهل نوكمالا نااما

 هاعالوأ (اروثنم“ ابهءانلعف لمع نماول عاملا اثم دقو) ىلاعت
 هكايإط ىملامقراشأ اذهلواافوأب نوه يمرومالاى وف ىلءنكلو صال اور هو
 لاذ ىسناك هارأ (ىعلا) جدوي ت أمت .:تاوازحاب ه دو هج ىث-سنوج ىعستت دولا
 اور ذكتيذفاو) ىلا عت هللا لاق تاعبمب طوير لمعلا !ذله زج ناو دولا سك هازل

 ل تاس 'تيبصمودردارو ضف كم (مامنآمظلا هب ةعبش بارسكم ولامعأ

 دهازلا ةيفاوقيفاك ةبيسملاومحولا اذهو(ىنهلا] )تا سك ىدوخريئداو نيرددك
 ٠ عكيرا ةردردرب متحف ىع 0 «ولمملا ىداولا كاذىف هناف

 .«حو اضم ةيواز دع اًنوهو ممول: هوا هنيعف (ىعلا) يك حله دنكسفاورف درك رنور



 ىيين طم مفلاوثللاماللامش
 لك ايلا كاتهشيل (ينملا) 4ةراب لمس كل ص تست « دروخ مفاروك لام
 مدس نان لدم دهاز عما ا

 ندرك 6 « نطو رحاب دنكمىداهتحاطىم ىلاعتهقادنم هل عذانلا لمي ىأ نكللارثأ
 ,نوكبل يظعل داهتجالاب لع في نطالو مزح دهازالسيلو ( ىنسعملا) هن دشوكين انت سكوب
 سيل وص اود ف بفصل اهج ولا يد بشل ائسح ىّملا يف هةراكلا
 ةريصب مياعيو تايادهلا لك عسبتي لمع 4 سيلوتانادهل !لمكد ملاعب ىملا لادتس الاته

 اسح نوكي ىتسح هلم ىلهةنوكي و اهظعادا ها لعفيف

 مسهظو مهمزح عدو دقعت ل بالملك ا دسش م نوعجاربالدا
 امثنمادابه ىف اودجولالءاك اذاّسا اهجارولو اضايرلا ىف ةءيظعل اقاث لا نوبصف
 نينملاقةقثلاو ةعزلاةثكبو ةقرملاو مهلا مدس مهارتقي لا ترم اواسووارب :تسم

 » تسودرا ديداتتسرود شمرذازإل ىوتثم يلا.عهقاىلاءرمأ وذي اهلوبةهتانم
 دهازلا اذوب رطناكسملا انتو دلر) 6 توزر شبس ةررسديوجخوكد

  ىسيئر ىف *ايلانا ىلع ةساءرلل ق ايت ا هلو لا ولم طار نال بيباطاتب ور نعا ديعب

 دهازلا ىلا دركيف ديلارسكب نركينأ نكسر يندجديسسلا خب رسوةردصلل
 اك ذ نعم اورمسلا « لطم دلال التو هَييرطلك انو بوبيح ا لاسوى ا هقب رط

 هل « باضردلا ادخابواىتعاسإلل ىم بوبحلالاسو نءهلا دعبم ةيهوبتملاو ةسايرلا
 الئاقبانعلا ىف ىلا عندا عمةعاسدهازلا الاذناكو(ىدملا) مباح نيزدماخ لب ع

 همسهدك ٠ لادجر هادو تخا ىتعاسإل ىم بعت اباسملا اذه نءىيسنوأ

 الئاقةموصلتاو برم لاب هعلاطو هت عم دهارلا لاذ ناكو(ىندعملا) ب لايددي ريبامو ناري

 قيرط 0 نخوذور اه

 0 ع 0

 هخوبو هت لداصم هعلاطو هن ءبعتلا كاذننظب وهاطةويلاعتهناناتم نم



 6م

 ينج اقيض هعبط نوكيد هزلا ىف ناك لو نوللاو ةحئارلا ىلاسوبهمناكن ملك سلا
 نثنان ريف ملا هندباعا مو هف ةختارلاو وللا نم ينج ىذه لو هناك افققريغما هدب
 انوربات» ىء ةرهشلاو ةسزلل هتبحت ىعمتدبل هناعا مو ريغصتتا» هرخآىفاكلاوندبلا

 هنديمادابو (ىدعملا) خا شردسوشوخ شبوخ دوك هخانمنيكستتن ب زا دبات
 سوماذلاو مسالا نم ةيناسغلا"ايندلا هذ_هيف ساخع لىأ خاثلا نمأجر

 اعساوواحرشنم هيلقو هردسنوكي مو افيطوان س-«ءيل دركي ءرابتعالاوةرهلاو
 انيناهلافرامإب ادبمتسمتلك نم لك ااتههدارأو لامملاسولبلمتوهانملا نان
 ناكسسولو ةرخآلا لاعوف وهتبالو ةديمحلا قالخالاب ةئيسلاهفالسخأ لدبتال

 ماعلا ليال يسشالا لزغلانمج رخل مادامو ىوسفتلاود هزلا ةسينهف
 ميدادهه ديا ديا ةدرتسساودراك ٠ داثكز اشيبال_خردارنادهاز» ىم ةفيفملا

 ةيسرافلا فاكلا مشب در احسملااطعا قيل ال بابلا عفر نولللا قداهزلل (ينعلا)
 امدارم نا ةسغو مكس نار دبارد دو رصغزك » ىع ىبوملا ىهوهرتسالاو نكلاوهوأ

 ذو مغو هن نط قرخ هارطخا 0 (ىسعلا) كرف

 كوبمالسلا هبلع ل يئارمج ندشل يب واكو ماللا هيلع ليئارببندوغريد با جْتشحو
 هللا -قطسملادستةسق ناسف اذه تسا عتود شي ردات مك اردوخ ادئيم هك
 هتاذ مالا هياعليربج ةئارارخ أت باسو 2 ةشحو نءارح ل بج ننمسة كر لسوعبام
 كفن عتالالتاتلسو بلع هللا ىلءلوسرلا «فةراهطلانا ,ىفو سو ءءلعمشا ىلس لوسرلا
 ره ارط هم كج نيرخآلاو نيلؤالا دبسنوكتت لو بآل دعب هنالزبملا نم
 ملسو هيلع هللا ىلص .ىقطصملا نا ال( ىنم ه«ىخا اهنا دوك ناار شيوخ «يتخارغبتوح
 ىكنات» ىم ارح ليج نعتمد بلغو قارفلا ءلمَّدت ثاورعسملاهيلعرثك

 نىق-(ىا هلا ب نك ازا تستلود سبارتعكه "نيه ش|يئرعح
 الربا نم ىرلا ىأ اذهل عفتنأ كابا ةهفاشم
 نكن ءلوغتت مالا ىلا نكفيضنوأ صو برك وهف ىلا هذ هتلاوهو مالا الهاف نمىأ
 لس قطسلا ناس نكت نك لوش, تأ ةبثدارأ ذاءرأ انا بسح لع نع مالا
 ليريح هلرهظيف هضنىر ىلا داعنارسسهلا هيلع بلغا ذات هسشن روع نكسي سو هيلع هللا



 تلف
 :اهسو ةلود كلو أ سم ألا لعام نمةلود تل 4 لوغبو ةسيولالا ةفرذلا لمحت مدعل بلف
 .[ىدي روك تار عهزاب «قخادءازىدش نك ا ىناطسموو ىم ةئاطلاهدارانكأ
 ارح لبج نم هسفن ىر نبع ليث رمح ى تت نم دو هياع هللا ىل  قطصملا نكسيف (ىئسملا)
 مغزاودتكف ف هرادإ 2050 :رساردوخرابإ# ىوثشم موسملاب هيلع قأب نا ارسل دعب
 هن ىئربا لبا العأ نم ء-أر سك ناكل -وءل هللا ىف لوي لا دعب( يملا واهودناو
 (ىنعلا بلي دب هات ىانبا نكم هك« لينربج ن[ىدشا دبي دو خراف ىم هتسمتو همت نم

 سلوي الو ةريظنال ناطاتنأ نماباذهلعفنال 4 لوفيو لبتاربجألاذ ةرهظوو لئق دعب
 "فدك اندوبى نينممه لظ ىو كئمننا ىلعزمأ دبع
 دجو نامزدع تح ياطا فذ حا ذكر دو ءباع هللا فهلا الور لاس اكو (ىتاملا)
 | ىملالا ىسولا هباعدراونو ةوبنلا ىظأنأب هيج فر هوم اا سو هيلع هلا لس هما لور
 ىاردوهن وس تنعر هر مال ىونلم ص. :1ب ياو ىرهوملا لاق بامعا يأ بيطعاو
 ن في لمحت مها ن انكي سانلا نال( ىنملا) حب رنشكشنوج نبا تس مام لماودنشك

 ذه لوقي ناك انو يع ئث”ىالذ نحمل لسصأي ه سفنلا :ذهو ةنحشرك لجال مس سفن
 هدو هقمرهوجدسجوو بافطا ف شكى ليسو ةيلعمتلا سس 4 تناك ةروك ذملا ةلاسملا
 لتقنربلطلاء١ !دهينلشت با اورلملااساحتر هدام ىلا سوو «ءلة بيف

 عميس ل مأ ةيملالا ةقرفلا هذه سغنف تولآآو .مياسأ اذاو ةنحم لكل ال مهسفنأ

 :ادفامزا ىكي ره » تتري اسرتها اك عا حول تن ئين ىال قلم ان نوما
 كائخ ىاؤط ىمةرعسل“ادف داو لك انم نكلو ةريح اجرا .لءادغلا نم( ىنمملا ب تسيترعس

 ىذلا كلاذديعستنأ أنمي (ىنلا) و ند ثنآىادن دزراكنآر ارب هنت تدرك ا دف هكسن 1|

 : هناك ل١ ادذ نوكبت أى ىذلا الرجا ه«ديودت

 ك 0 الجال

 ناكئيملك (ىدلا) «ت ثكور م فرس هر نرطاك» تن

 ىنورغردلا ىاشك »8 ىم تولاور معلا فرس زعف فو
 توم ورشا رأ يورغلاةيوسناااب شالا (ىنءلاي قر



 /هدم)
 [يبب7س1 121010 ااا

 هكالعتقرءاجا ذانررقسك الهو هتوف قر. اوأ برغلل بونمنولخيلك لاخلا قلوب

 ردك هت سينف نا ىادف لبغم نبا ىرابإل ىم عيمملا كلل, قوشعمالو ىسئاع قيال
 لبغلا اذه مالكلالساحو اذكرمالا ناكاذان (ىللا) تينت

 * ماودي شعشعو قوشعمو قشامإو ىمةابح ةئام4نذلاذلاذ ف لوتفللا نال غلا !ذهءادق

 ين الا فوهو ماودلا لم ءةمو رشم او نشاعلا (ىنا) يا نود رج لاعودرد
 الاذؤرشلاو برغلل نويوفملا قئاللا توتا ىنعي نس ماو بيسن حاس ةرخآلا قو

 هونغلا !ذهلءادذ نيليعلا نمناك اذا ا ذكرمالا ناك اذاه و ثعمال قشاع قبال نولا

 يدب ةابح عاؤبأ هيف فلا لا ذةبحم متو نافل هن ف ةيححو تاعاطلا ف

اعو ماو لا ىلع نفل لاذ شو قوشعبر شاع نان ةيدمرس
 اينالاىفنفلا اذه ش

 اومجرا ى ارك امط ىم لاقا ذهلوربغال فلا ةب#نفنفلااذهدارأو ةصح بح ةرخآلاو

 لهأو سفنلا لهأ ارجراقداسا (ىنسعما) هي ىونلا ده ىوتتلادرو منام ه ىرولازدأ

 م-علاراظنلاف ل الهلل روضمحلا ةمابقلا مويف توم او لالهلادعن أثر مهلاسنأل ىوهلا

 دعب لالهلا نعم ةيقوفلاةائتللا قودلادعب يتلا ناله ماركلا نأ نم ةمحرلا نبعد

 ىلاعجر مت ق ارنا دعب قارذلا مج ىونااعكرتْلازهو نونلارخسنلا ضعب فو كلالملا

 ةعامخ (ىنمما هوا نتف در دردركترد بو انتل م« ىها نكوذع لو ىملاةرعمالا ةصق

 ةظلَغ وش نفعا: واقر دهزلا نءارفعت-ادهازلا ةلمم
 هعحر فر ظنالو دهازلا

 |(ىنملا] بدنك كرد ارتنلذ ود نكى وفاعل مهتسوعإ انو يم بلا هتضريلالو

 تظضزون ف ىم هترفغم ىفكتلذ قر غب ىأ: ايكلنتذ الع حرج نءىلاعت هفاوفعب ىتح

 |ترسك ةلفغلا نماضيأريمأا,تناو (يملا] متر در دوم دوب

 ةوم دئاكد ى هازجر د نابوفم ان كرفه و ىموذعلا لمأ ىلعذ تاطبررةريثكارارج

 قلغي صوصخ ىف ىملالار غلا نالءازملا قارغعاشيا دعت فما (ينعلا) هازسرملا

غلا نمطاكلار )فا عت ةون ىرف ىلعالارماللتاءاكلا,نهاولاامو ةرعشلا
 نيفاعلاو اظي

نمحرلا مهري نومحارلا فيرعشلا تيدا هروو (نيدسحملا بح هللاو سانلا 3
 باو ل 

 تدكئارجارىىوبسو درك ارحب انسكا اردهاز ناكيا هو ناب 1

 ناركيذان مهدبارواىاز كما هدو دئكر سدرك هارخض لوبذار
 لفى دى ال ده زل الان هناريجو دهازلا* اعف لريمالا . ربك ترو

 نال مكتعافشلسبةأ ال صوسملا اذه فانأو بارشلاةرجريسك ئيئالر بدالالغ

39 يكتسانت سيكو تفكر يمإلل ىو هيبغ هيربتعبل «ةئالدهازلا ىلطعأ ىناث فا
 

 د نوكي نم دهازلا لا ذدهازلاءاعفشلريمالا لات( ىنعلا) يي دنكشب ارويدامىوبسرب

 سمألا قو
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 موسقنا !ادابعلاو طاعولا ات ده ازلابو ةبناحورلا قاو ذالا با نوب
 قاعتهللا ةبحب ارش ةأوامملا ميول ة تار نورسكيف ءايبنالا عدا هللانالغ نويرمغي
 دما, هرذكبن است سرنو رفربش مركز دزاسو دك ن وجو كم عوبتملا نم بانعلا نوفضسيف
 هدسقي اشتم نسم روبعلاعنطسي ركسص لاعبا نامل (ىعملا) يك ردسح
 ىو يلجتانب رفاسم وضح قانطجو روضحالب ننام لن لعج ئيث ىالدهازلا كلاذو (ىنلا) لم نانامهم شيب ارا درك «لدددز 1 ارح ارامٌة هنو ىعر اح او فول برمج
 ةيرش( ىعلا) ب تنعر كا ابيزا نانزنوصمه نامز نبا هتخرتسوا نوخز باك ب رش
 تسوزا ناب. ليل ىونثم ءاسنلاك انمب رره نأمل! دبه ىفواهتارأ همدنم نمسح أى ه
 هسسور صلخت تمدهازلا لاذ نكمل ىمملا] يي ةربالابر يغرم نوسمه هجرك و درب كو نع
 ءايلوالاوءايبنالا نم ىسملا“ يم أو أ ىلاعن ههلا نا لس املا اولع دعسير يطلاكن كولو ىدي نم
 هللا لوقي نيثارملاد اعلا نم ةمالملا ارسيع ىلامق هلل مسهبحتو مهفشعا :رحر سكس نملك
 دق فيكى اعنهللا ةبحم ب ارشن:ءولمملا قاشعلا بلقتر .ترسك ْئشىالداهزللنولوقيوا
 ىمدقل قبىذلا هحانح ملفأر دح اند ىلع تأ نه فيس ( نمل جي كرب شكره درع لأوري ه غزشريرب شي وخرهقرتإط ىو كتل النإضرفولو اندينم نآلا صالسللا
 رف نار( ىعلا) م متكن ورب تونك شكتس ل :واسهكجشسوك ل ا تفعل ةسرددوررك ف
 انآلارطافوجو بلف نمهسبف لديدو يبس آبهذو يعس نم ارا دهارا
 توب فاو هدأ ! نيد الل نركب ةبرضلا كلت نم ىتحةب رمز هس ىلع بهذلانأ (ىنملا يب قرع راكد اؤفدوك« برضوا نر نارب نم لف ىو ةرهافلقرقن ةجرخأو هيما
 ةمرعضلا هذهب ثوب دفاريتعا اذان ممل ةادأ نونلاو فل الاورمغستلل هيف باكنل او ةراعالىذلا
 (قنملا مهدد نياواوجد سووا دادو مهزناماب سولاس همصاب إف ىرنثم هريغرتمبال فيكَ
 ىطعا يبغثلا اذ-هىربفلك انتظيو*ايرانل لعفي وءابر قلما عمل مفي دهازلا كلا
 نوحخ مسخ لف ىمدعازلا "اه انبي لوهبيدأ وتلا دعملاثمأ ةئالودهازلا اذا
 .ناريجو اعف ىرخأ :ىم يي دهازناكي أ مهو ناعيفشتدر درك الون ديسولريما ىابو تسد راب مودإل تلمنشاهبضغ مشو راممالا مفنملاحلا لاذ رهط هجوباشرعمراس مدل يراك ااربمألاذلاذبضفر (ىنلا جىثن دمار شناهدزا «ىنكرسب دن شراوخ



 3 :بارشلا اهم ل -وولنا تالا ىف ىهىتلا ةفاطألا

 ندع [ىفناسنالا ان ةلخدةلمدكى ب انسودفلو اذهل عدي ,و4 ةءليمط ىهو ناسنالل تام
 قمخأو مام تنأ ةاولاقو هباجرر هيدءاو -ايرشتلا ىفرمالااوأرالماعفشلا ىنسسي مرت
 يجرااتابا بارشلاريغم تنأو جر النا بهذ ناار نا ضرغن ماكسملاقئالرم_همامتتالا

 | ىلءرسمتب ىفا ملا ”انلاو ةفاطلر ةعاضب حران! بارسشا نوكي ل ئ طاب ةفاطل نمتال ف طل
 ارا دش اذهب ةكا ذانى حاب الحو روشافم ةفاطلا

 .الاوىضر اهلا ءاغصلار قولا لواتتو قيما ءاغصلا

 نمايهأ أ همر اسر(. هي ركتا مب ركآا باب ركؤا» يحيد
 نورك دم ركا سوهيلعمفا ىلسةوغلةراشابفو مب ركنبامع ركنبامج ركتنأ

 نب ىفارشرهإط ىو مهاربا ني اخا'ني بوقعم نب ف سوي عبر كأأ
 |ىراكلا4 تركرانح كدر فلو ملا درو تسلا

 (ىنملا ب ةنركلكو  ةوكذكن كالت «ةطدوكناك#جاتتع ع هو ىمةطبخر ددح يلع
 ءامغشلا ىتعي ني ضورحأ تنأف لارج الأ بار[ رم تسلا تناو

 نال طيف لا مولدج رابملابا ا كدعو لدن مالغ

 تناقاهكرئاناهتب زوةميبطلا ةريخ جس راملا ب رشا ةرم ا نافدرولاك هنول ىذلا باريش

 مكس بنام ماعو لفاع ىنأ اذا هناا ةراشا !ده فو ءابشالا عملي ذو ةرجةةيقحلا ف

 /تنأمكسملا بول هجو ىف« لوقينأ اء يئل ناكر صم 4 نوكي وأ دمحا ىف فشي بوذغ
 ايند تاقوللا نسكن ةيناورحلاتاغسلاالفيناالا تاقسل اكلي قئالمحر رم يك
 ىادكى او ىضشلا سعت تادرعز رىا ا ىم نانا. كلج ال ا ْئلكو ةرغخآو

 عاؤبأ كانول ل ئاسن ءايو ىحشلا سمن ةرهزلاك لوجو نماب_(ىنعملا) يبا منركساكر نر
 .ى مخير داك داب و ى ما مب اتدعو نسا لا

 ىف : هلل" الخا مشب همخيف با ارمشلا (ىنعملا)
 رعنا:لوموائ ديس نسل نماذهو لقي اذك كوجيل
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 حس ||سي-ا-ا-ابيبيببإإل تل يس
 ولا لاؤس ةنّزلا حازأب نين لاوهو بولا بح نعج ور لك ةلمج مدآىنب نم دوججو ةسن دم يف
 .ةلخو ىلح الك تفل مدآن باي ىسدقل !ثن دح- ا ىو ىلع هلنإ .انتحمركاحلابو كرها

 :لككتاكا ذا ثلحاالءا
 نوكسعين أ بيلي الامركموامو دخل ذكت انالا ناك ١ ذانىنللابلا كل هجول فاي شا لج

 ىتهءمهىو همتدركىهاوخ هحابردهمهىاإل ىءىروملا بارشلا ىلاالئانواديقم

 ىدن رص رع نأ ب اطتئثىالر تلج تن راعلارعمأ يو ( (ىنعملا يك مده يتوج كاد

 ىهاوخ دج نا. ان همىاوط ىمامدع لمحت نأ بل طتئم ىالدوحو كعب تنأ ماو ةرطقو
 هلعجت ئناىال“ىشمرخ تنأ نماب(ىدملا) م درزيكو رتب ورشي ردفس كى او درك رك

 ٠ ذهورم ةقي ا ىفتنأ نان اب ينس رفسأ هوحورمغلا كاهحوزمح ىف تنأ

 .ثالا هذهو* يضيق لالا ف تناناك_اارنوكلادوصقم

 كلامحل ةبستلا «ىشاارمفلا اذه ناتي مني ديال -كالار و سره ىذلارابغلا اذه

 لملوسرااراشأ !نولومع وقت نسحأ ىف نآ الاانا ىلا هت هلا لاقدر .راارذءأ

 الجرف« ىثوخر ه ناكر فوخو شوخؤنؤو ى6 2و5 خ هللا نا ةوذم ل سو هي
 ئثىالتنأو فئاطالا عئيبج ندعمو نحو فيطل ثنأ (ىعلا) يىقكدابتتسدوخ

 منعم « تري وآ الانبطعا قوط ترس قرفرب تسانمركيانإل ىمبارنثلا ةنم بحت

 لائياصأاناقوطو رصلاو ربلا ىف مهاناحو مد[ ن اتمركمهل انكسار ؤرذءىلعتنأو

 انا لور ناك لوب دمعملا :ةيفحلا ىلا لصون ءلكل باطخا نعو لردس:دالفركسماا

 | رهوج لف ىم تام اطار ثكم لكل هيطعي نكس لو هيلع هللا هللا لو -رلاب طخ ال انيطءأ

 نانالا (ىنلا) م ضرغواودلاياي وعر هلج « ضرعارراج رج وناسناثسا

 / زاب الا لجو ضرع هل تادوجوملاو ثلغلاو ىهوج ةمرةلار اتع ا
 ابو لمع تمالغ ىا ولو ىوثم ةلمهل هذه ضرغلاوهنانالاو بئارملا

 اوزتملا ناسا (ىنلا) يشورف ناز را ارشبوخى ينج نوح
 هلجر تتمدخ إل ىرثماسمخر لل #فنئاننوكس انك فيك ةموكحمو
 الاةلج ىلع لتمدخو (ىنعملا) هب ضرعزا دهارخ هد توحىرهوج

 فد اسنالا لقب هاك اطعو ةدخ ضرعلا !نمبلطتئمثىال فيطار هوح

 كيا



 هنن

 ناسنالا ىلا ةبسنلابةَميقملاىفءايشالاعسجحو عساتو ليغ هءايشالا لمحو ثانلارتاذلاب

 ناناايننانالا لسالادوسقملاو"ا الا ءله هل نم ضرفلاو بئارملا مكح يفوع ورف
 مالغشلا ماج تارمبدتلا ور كسمفلاو علا ا دوجوملا ةسالسخو تانئاكل اة ديزتنأ نمابو

 ةسيخرل فناعنانركتئ وألف اذكت نك اذاناهل مركمو مو دخمثنأو ةملويرمثل و
 شضرملا ةيانمكلةبسنلاب“ يم اجل ره ْيءلاملذأو

 م سوسف ىااولح نع قرارت لاب زا 00 رهرملارالا ديال
 نم مولعلا بلطتو كن اذف ىهىتلا مولعلاو ىناعملا عدن ة رطل وثالث أن 2 (ينل)

 نمشرملاب ليم لالا فدوحو امل كحيل نصار بتكلادأ أ راق
 برلقابت.س.لأ امشمب د ىسملال اولا. ءايدنالا بولق ىلع لنا

 اهشعب واهور ملأ: تاضايرلا «الغملاو
 او ةيغستلابهبلقن انالالغشأ اذاناهإ .ىعلا اهطبفتسا .

 . !نمراعتملا لملاك توكبالوهلاكأ ناكر ملعهنفرعمرا د ذأ لسسح
 انراعوابن ابراسلاو نركيل هبلق ولف ةروطسيا ولعل ةفرعا هته لبد 5

 0 دَعَم
 :امسلا ةراسملا كيت

 ؛ىنر بلاط أن با
 مهر الا لالا ىوطن اكلي 0

 اذيكرمألا ناك اذان( ىنلا) هي عافننا طاشنو زيف وحاتم عاجحايو عاممايد ابهى
 دلو أ ةدا اسال .رشن بلان لناامإ ىروصلاب ارا نوكسيئنىأ



 :لكسبتغنا هروب نم سعشلا نا لاملاو بسلا ةرذلا
 ئضئالعفالاو رو رسلاباهولمتايناسور كلبوحو ناك اذاغ

 م

 كلدوجو ةساظتىروسلا بار ارشلا نمح دف نم ىفدأ ىلا ةياتل بسن الاذكما

 ءدقم سبح انف آه فيكسيوبحت دش ويك داب ىو ىنامورلا بارشلا 5

 ةموبحت راس ةيلقع مو فيك ًامثيك الب حور ىنلا ف

 | ةدقعا.سمب رف عملامتللاسب وسأل ة دفعت

 ةبسفلالاعلاو حلاها ةرونملا سملاكن انالا لوغب أك فو م

 وذو: ذالاعلا نم هبلطو 0 الرتن:رذلاك نانالل

 |ندعمو برطلاو طاشنلا عسئما_منوكممةرهزلا ا ذكوتةزوزلا نءيونلا سهلا ضارمتتساك

 1اشناول لمصر قملا ىروسلا بارشلانمابهمْبْشيةباخ نم الحل :رسلاو طاسبنالا

 | نكمسسعلو ةيمكلاو ةيغيكلا نع ةدزنم ءاهتاة خف تامتالا ورشأل ضاملاوةريسر

 أ فيكلاةسوبحم هحو رنوككذ .نم هريس الوابنأيؤلع لعب ال سانئارثكأ

 هذهو فوسك | هلعفو بالا ةدقع :وبحم سم انحأك أه رشالاو ,ةذاغالا نمتاغيكسملاو

 تافيكلا يدويم نمزارتحالاو أت راعو ءردق ةفرعم ناسثالاب قثاللا فنا نال :

 نابيفاذه جارنا ثباريمان[ى فكباوجزاب زج بنذملا ةدةع سوبح نوكي

 نم » مم[ ف ب رن ءىفىفتفك ف وشم ناربجاو*اعفشلل باول لوفلربمالا ومر أ

 كلاذيدساناالال مل لاقاولتام مهمريمالا عسا الل (ىنملا) يرن عناق ىدوخ نبا قوذب

 تائح نموا ىم ىروملا بارشلا ةرش ويشيل ليم اذه قود ةتسلااوبارشلا

 مزاببج ىوس)ىانلارطشلا ةصسنق والاذن ةراتراذه ثم را .وعأ
 نيهلا ىناج ىف ةرانر و لاما ىناج ىله ةراتمانأو دن انعم دوكيا ذه ىلعن (نيجىماكو ك
 توك او( يندلا] ديوههشر بره درك ىنمزكم ديمافوخو مغزاديهراوإ» ىرتم
 ءابلاركيديبلارهت ل تم بناج لكل الئامرج وعأ نوك أو مغلا لماو فوخن نءابجان

 هوك ةنوكش الي زك تسارو بح دازان دم خاشوهجد إف ىف | هفسلازعش ىأ ة
 نافىلاهبناجو ىبعبناج فاسفملا نصغلثمالا دتءتوك أو (ىدلا) يتمارسنر
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 مدع
 بارشلا نمدارملاوروك ذااريمالا تال نع تاسالا انه تناك ولو ع وشتم صفر ءاوه نم

 ىونعملا بارشلا بار شل نمو .كاءناسنالاريمالا نماثهدارملا نكل ىرو سلا باريشلا

 تاركس لماكلا نانالا تا ىعملا نوكيأ ذه نىلمفةروصلا ل مادهارلانارب دس نم دارملاو

 هلم ىف سيل اذه مكمالك الال ةبحل ا بارشا نير كسعنلا ةرو هلال هال لومي نافرملا بارعث
 ةينام لاو ةينا شنلا نساحملا اهناتتسلاثأوةدحولا ارم سينأو ةبحلا بارش فيلأ أف

 كلاذلو بن اجلا ذهل ليامتأ نأ -ولا بارت ىئاذا بال[ بات ساعاتو دعتتلا

 بلم أانأو داهزلا لام مغلا"اجروفوخو ةوغملاو ةفاطللا هجر لسع كر اوٍبناملا

 فامفملارمثكهرك أو اجرا فلا فوخ ىمرصالشلا يمل لا زشلا ارث برش
 4 .تب أرامالئات لام لك ىف هفادهاشأو بناج لكل الئامر

 ابنا .ةراتول هلا بنام ةراثو واصلا بنام ةراتكر قم فاصشملا

 |ريطاالنابلا نوسمن يمت « ىلا ىلءتارشانلا بوبهدنمو(تبب رعاشلالافاك لامملا |

 مب ىهدجارخددنب كار ىثوخ نبا «. ىضئداشابتسدركرخ كلا ف ىمودلصلا |
 ىفىنام_لارو رسلااذه ىروسلابارشلارو رس يلع داتعاىذلا كاذو (ينملا)
 هللاىنعياتهنيسفلا عم ىهةظفلنا لعيني معظم ان انسح نوكب أىعج هجارخا

 أرورسلا لبمتب ,ىناسةنر فاهم نال رولا يزريشلا نمل ساما ورسلا ليقب ال ىلاعت
 ابننا ىم قمل يانج وجال دارأو ىلاعت هتيم نمر ماحلا
 اجرت بيسلا لاذ نمءابننالاو م( (يعلا) عددي سي توخ نآةةشرسك ع دش
 تآناشداب هكنازإل ىوتم ىدبالارورلا اديب ديقماؤفكو رو رسلا اذه ج راخ
 ءايبنالا حو ريتال (ىنملا) مدر ىذاب ناش شيب ا بشوخ نيا «دويهديدار ىثوخ

 ىم هأرعئتالىأءاوهمهمادتىؤر ىوين4ارورسلاانهعجالر و رسلا كادت
 نااىلالّس(ىنعلا) مرانكردنادشكردنوجاردرم » را تشكن وج ىدكة زاب
 أ فيكدح اولا . لاذ ةاسول سو رافيدصر ابحامم بربح م ىأ ايح مص عيراسا داو
 |ةبحمب ارشثل برا كاوةينافنلاتايهتشلل كرانلا لوغي هنأكم .ةردسل تيملا مشي و بص

 قيحر الن ممو رحتو لفاغ نأ نماي ةيودفلادن اذللا حدمب و نسحت نمل لوقي ىلاسهن هقا
 أرو رسلااذ_هليغي ميرا اهدنا ذلب فلأر ةيفيما-ا ةبحلا بارش ىلع داتعا نم يمهل
 ةديقممهعت أبطو مت زمأ تناكوءجراخاوتك» الا بسنسلا!!انه نمر ىوببطلاو ىرو هلا
 أ ىدمرسلارو رسل لاذ تأر مهجاورأت الىونمملا قر ذفايةطواو ىدبالارررسلا لاذ

 /قوذااولامز ابندلا )وسن ءارشرمأفءاوهلاك اين فار و يسمهدنعنلك اذسواوهنقاذو
 | تيلادماملا ىرفعا مسا: ردم! بسال فتاعوايحايربح بحأ نك هاش فعلا



 علئ

 ةوديلا ل.هالؤ ملا بوبس دهاشلاودبو رخالادئاذال لك آلا لاسا دكه باالرمالو

 تلا فلأب ال ىلساو تملا مصلا مكح ىفةيوي. هلا ذثاذللا ناا هةتاعبالو اذا ذل ىلا الو ا.د

 ناس ىفاذه ينولعناونكولناوبحلا ىسهلةرخ آلارل دلا نا اوين بارب-ةتؤط لاقاذولو

 لاق ولعب اوركول ناويلا ىسهلةرخآلارادلا ناو توبكسنعلا روس قات فوق رعسسفت |
 قاربشي نيالا مخ لاق ملعابنالااورث 5 ام كلذ نولع: ازباكول اا ينعم نيلالطا بح اسس
 قول اوم: الثلنا لوب تي ابابح ناك اورخاكلا ىعس ىف اهت نال تانوملا ىسهل اين دلارا لا نا |
 ةرخ الار نامتالارونبهللا ءايحأ نمالا ناتولل اهقامو ايندلا نأ ت يم ايح ناك مرذتيل لاقو
 نوكيام ناوبملا نالن اوك! !هاهسامناو اهلك ة ايد ىسهف توكسلملاو حاورالا ماع نه ةرابع

 قدرو دةخ ىحاهئازجاعيج نالناوبح ةرخآلا نافاي هئازجا عج نوكيفةايدهلرايح
 اار»راجالاوناطيل او فرغلاورامث الاورا ,امتامةسنحلا ناشي دما

 لاسعلاو ضارمالاو نحلاوصقةنلا ابو ثبالوتلاة.ةيقملا : ا. انوا اك اهاصحو

 : ِ .ىها توغلاو توملا اهكرديالو
 "د قركن خويه تخردوهوبموءزوكو بآو
 ىدوب هيج مهترخآى درمنتايحارترخآاو كلك اكل الو ةفيبجا بت لا مالا ءءلع

 .طناسو هابل اعلا الا ذالك مخ فوتشز ىو اوه ه هيج شبك ص ىاربارهفبج
 كلذلو مالكا ةعقصر ةملك_ءوةرحا وعجم ر هوو كواءز تو كضصو هؤامو هنسرعو

 اه دعب مهلا ءالن: نركسو ةلمهلا "راو ةعلا ءاسفلا عت ىمن

 نزور هرذناهجنآ ل ىمءايلاب اول استالةروسكمانهتنر تو سففلا
 :اك اي ةرذةرذإلاعلا لاذ ناك ال( ىندللا هكدا هدن وك ضع

 ازح فاعنيك « تبن مارآتاشهدممناوجردإو ىع

 الفلعلا اذه نالنوكس تيما ملاعلا ىفءاسنالل نكي
 | فاء هيف تابو رشملاو تالوك ناو فلعا!لمك ملاعلا

 ئارونلا قاسورلا نعسانلارثك أو ةيئاسورلابميناويح ولدي“ ايلواالاوءاينالا نان ةعيبطلا

 نملك (ىدملا) 6 نيغوكردنا «دابوا هروخ كه نطو و مزيدوب نشاك ا اركرط ىمنولفاغ

 ىمبارشلا نشكلا ىف برش ىتم ألا ةنيعحايلاودر ولا ٌضايرهئطو و هتريشعو هثبء ناك

 نركب !حورلا ( ىنملا) جكدوب نيكس ن و شكد ثا مرك« دوب نير لع الانع درواجإل

 ءريغو رتل دود نم معاادودىاةيسيرافلا فاك ارسكبامرك ألا ذنوكب و يلع اهلع

 لاذ



 هل
 عرش بن ارركن اذ ص نار مي رو هل ماجا دخرومخشر بوف ىمنيةرسدلا هنطو ىلا“

 أرويطلا ء له جال ركسلو دوج مرو هطلا مالا ىلا هتك ارومْكشر ناركس رجالو (ىعملا)
 مهو نوكلايندللءايلوالارءايبتالا تاقثلا مدع وثب هتاككوجوم لاما ءاملا|ذهتايمعلا

 ةذلشو ىوينألا ىرو هلا بارشا !برشي تما 0
 ضرع املا راتبي ره لكلا ةريحلاا ينل ىلا

 ا 0

 هيدي نملك( ىنعما) بت ل داع ىفوخ جاجترا شيب
 ىونثم داع لاتلابس انثلا مدةفارالبوسنلا جا طاب

 دلال (ىنلا) هيدنمك [ىداكد ز تعلز هك ه دئهدمدرمت علارئارتش دول

 ثونقزادنرادن وحل ىم ءايحالا بعل نم ن ولرمخالن الاءاحو دال
 نمنرك-_ماللافطالان انو (ىنعملا ]كك تاارتوبنيب رج غسيئارتكدوك

 ذو رمسعك ةرخآل الهاف نس يلو كلما .#ب مهلو مهدتم ناك و
 جام اةلادمكمهتاودو مهترشعو مشبع لطلاب ابطا اندلا لهأو هلا دمك ةرخآلا
 مطولوةرخآل|باهصأ ري إن ف ..لكو واع لاةكل[جج اظن أ فر مانو ءانأر صان ديس ةلادعر ل نخ
 0 لا لهآ نمذورغن !ذولوةلو د باعصأ ارندملا ارعأ ءدتمت مهذئا

 35 ثتسددوفأ شر 0 كره كم
 نةردقوادي هنعهللاىشر رمل دع

 .ةيعل تانيلا

 مهل نكسر ملا ذملالانااكراماح ورالوللاةبعللاراكن م
 ايلمدعل بثمللا ن,فيسلاك اهنا,ي ملاين هان ىلوأو نحب شان
 نك ابلرظنلاباذهاب كيلعف ىلا عت هتلاركذ نع عسب الو ةراصت ميهلئالاجردسوهىذلا
 موتي رطرافكلا لراس مدملو ةيادهلا كلرستل مهترهسس*ادنقالاو مهثافطخوءايدنالا

 ( شقت لات نارفاك ل ىو لاتاذهلو رثكمل|نماوخد ل
 لئسئاكلاور وبدلا فا اوثقنمهنال ءايبنالا شنب نوعناةرافكلا (ىنملا) ياهريد
 تبني اسست ىاوري نام عيهو تسينشور زور رجارامن ا «ءنازإل ىم شوفتلا
 سيلو*ىضم مويا :لردقلا نولاعءايلوالاو“ابنالا مهو ملارسسكم ناهملا كلا نمو (ىنعملا)



 هياسلا شقنل جايتتسالا ىنعمب اذه ةيسسرافلاءابلا تشباوربادبأاذلا
 اوعتةراغكلا لومي هناك اهلتاسدئالوثلا ةروسلا ىعجاشه نكلو لظلا اهانعم ناك ولو

 ا نكلو شقنلا كاذاورحأو مهسئاكبءابنالاروساور وموال لا مولع ءايدنالا شنب
 ةلساسو انل ةرهاط:قايرلاروثل او ىفاحو رلاقوذماو ىفا.عملاو مولعلا ماظعلاءايسنال !نم ناك
 «ىذللا عويلاكوه ىذلا ناميالا مهموم نمدارملانالممشرغنل انت جابتسا ال ءىضا !مويلاك
 هتسدن شفت ينال ىم ممثوقن قتلا ابل يناظرملاو ناجالا ا: لزصحالف
 اذه مهشمن مال !ملم ءايينالاو(ىندملا] يي ناعم رب هموح ش ثةنركدناو « ناهجرد
 هدكمشناهدنوإ» ىم ءامسلا ىفهرمغلا (لئمرخآلا مهشمت كلاذو اين لا ىف دع ىر وسلا
 ناس اىروصلا اذه مهثو(ىنعملا] عي سيناورأ .قحايركيدنآو « سيلجاب ابوك
 ىمىلاصق هللا سين أو لوقلاب ةبح !سملا. قا عمرخ لا مغلا كلاذو مهئاسلج عمةنكستلا لاق

 هلذاو (ىنعملا) م« نكرارسا بذاج شناب شوك وب نك طبض ارنذمن روك
 | تاىلع نكرارسالة يذاجهحو رنذا نكسلو رهاظلا مالكنا اذهل ةظفاسو ةطاض

 ذأ لوفي أك ةقلطملاههاةدارا نكمدازنأو فاضمربغ ى بكرت فسو نكرارسأ

 ل ءاهدلا جوره للة رذلا ليال خالل خازم وغم ةنايسح رس
 رصبلاغازام هقح ىف ىلاعنهللا لاق ذهلو ةنجلا بئارغوةيوامسلا بئامقلا ىلار و تغنت
 ىوتتم يلا كات هز راجالو لدو هقملا هيثم نعمرسس: لاما نيل الإ !بح اس لاق ىفطامو
 همدقو (ينعلا) مي فاوطرددودرك قوخىنعم ىاب «فاوس دصسم ف سردرهاط كاب إل
 فاوطلا ف كيذلا قوف» انعم مدق ن كلو ماقد فاو هدحمملا ىف ىف رهاظا !فيرشلا

 ارشوزجوزج الب ىمةكالملا نمالعأ ةنناسورلار ابتع ابو مانا لثم ةبناسعدمل ارابعاب هناف
 نيريخ هل ىألا الاذو (ىتعلا) جيني هنو ريبتآو تفونوردنبأ ه نيتسعهر مشل رن
 ىعرك ذنل ىتلا .ءازجأس قىأ اذك هل هز“ لك د عةر رك ذم !لاوحالاو 1

 اإل وثم نب راشوتنولا اذهىفاوءوفاوةر رك ذا هلا
 تنولاق ىذلا اذهو (يعلا) ل زا نرقدباراب ركذتاو « لجاان ذسشاب تسنةورد

 ءابدناللةمو ةبسسائمو لزالا بح اصمودبالا هير وخلا لاذو لجالاو ثوملا ىلا نوكسي
 7 5 زاثرو رءايبنالا ديس لوفي و مهءائروو ابننالا فسن اضيأ
 هزاثروو لسو ءءلع للا سوهو ءاعسلا ىلءقاوطلا ىف مهجورو مهاتعم ]جر ودصتملا



 مهؤزجو مهوشعاذ هو مهدمروك ذملا لاوثلا اذه ىلفو هزحءزي مايل دو مهرهاولل
 تاسنالا ءازج أ ريتمتاكمف نيم او تقولا نم ةحرامةيونعلا مهؤازجأ 1

 از .[ نوكستفا-هريغو لجرلاو ديل ا تا 0 + رنعلا از

 0 ا

 ناسنالاو 4ءاهتاالرءادتباهىذفاوه دبالاو هل ادشاالرءاهتنا ةىذلاره لزالاتدبالا
 كوش انالب تسمو 3 ةيداوةيلزأ امم لامتاسرأو ةيوئعملاوؤا زج أ لماكملا

 سلا
 ةول ديعسلا كاذو (ينعلل) !) ضد بشدزاب اجو |

 لباسا كلا ا ئامرتمود
 ا ةيونعملاو ةيوو هلا نع 1

 دارو كلكلا إلإو تاغيالا مديح رتل لهآ ىدتةيوأ
 : برة رذوس رالارةةزهلاوةولطا بخ ة,زابالأ|

 .:-الاةيرشلا باك ما
 ةلملاو (ىنملا] عدلا نار ذكو داتا هلا دارج دشزيهرب وكعإو ىلإ

 ءابلا مشار ناار نار ةكسس هيف ب لوأن عار اس هرفكو نارحبق بيلو تيه ةضايرلاو
 :تءاقتسازا فلا هول ىء ضب رآلث دام اريغتا !!ءاملا نوكسوةسرعلا

 الاذوامدمم فلالاكر اس ةماغتسالا نمو (ىنعلا) مشب رخ فاسوازا عيهدرا دنوا
 دشو شي وخ ىاهوخ توك ادرف تشك ف ىماثيش هنن فاسوأ نم لسمال ديعسلا

 هحورراديعب وادرفنمهّصيبطةوسكن مراصو (ىنعلا] يشي رخ كاز افا ناص هاب هنهرب
 | بهذ نينلبغلا ماماو نيتلودلا بحاص زماكملا لوقي أك هحورلديزملا بورن ةءاد رعتبهذ

 هنم تبهذو تاضاررلا ىلا جايتحا لقبي ولو ىفامورلا جازملاريغتو ةبناستلاةلعلاهدوجو نم
 لماكلا لا ذدوجوو مثلا نارفكن مئث هيف قببرلو حا رتسورفكلا بدس ىهىتلا تافسلا

 فو رح ارئا ىلع نلالام3 فنك ةيرمشبلا فاسوالا نمد السناب قئالفارثاس لم مقت
 هقالخأةوسكنم ادرشتبراسو طفنلاو تاكرهلاو مزجلا الون مدعب اهءاهزايشماو
 لاكةين اسفنلا نالخ الا ةر كن ءةيراع حورلاّد ماب وبح تبهذةزيزعلا هحورو ةيعيبطلا



 فاصرإزا شهاش دي تفرهتهربدوحإ ىم ثيم أ!؟مقثسان ىلا عت هللا
 فاسوالان مايرام ناد ولاد: لانأطل كاروضملبهذها[!و (ىنعملا دة ماج ىسدق
 ىونثم ةبسدقلا هف اسوأ نم ايايث هناطل نزمج ل سوو ىلا هتهقلا قالخ أب اقلضتماب رشلا

 ناطل لاو (يسلا) م ءاشتاوبارب ءامزادبري رب ٠ ءاشفاسوازا ديشو
 أري نمراط ىأ ناطاسلا: :ارونلاهفاصوأ ن

 قا-نور وهطلابارشلا
 اودشا نينجا ىع 4ثراو لكل لماش هنكرشلا ديس حيف اذه ناكر لو

 ىلا بو تماراساملا (ىعلا) م« تشل ىالإودمآت شط ئزا . تثكفاصيدرد

 هجبرا تشل نيردإو ىم تش لا اال ءأ ىلا ثشطلا لدسأ نمىفأ ذك نوكبايفاصركملا

 كشطلارذسأ ل حورلا تناكولو ( (ىنعلا) © كلا ىازجازاش زي :[ئوش « كاندردوا دوب
 | شلابو ري شوخانرايإ» ى م بارقلا»ازجأ,اهم الخ موش ٠ عاجوالاب ةذ صن :

 ابار تاك فئاخلاء اوهلا نال(ىندملا) يي دوب سرب سب ل ماردوا هن
 امللوثبهنأك اهلسأواهتاذ قون تراط فيظتلاروذل او ةاسلاعوإ ,رلاكلذنالاو (هدنو
 نماجراعرك ذاكنوكي ةعببطلا تار و دكو ريشا .خاسوأ نمركعلا ىلا بو فااوغسي
 :ةافسلا حورلا تئاككر لو خباؤزالا 'قارات ندبات ء1 لأ

 ةثلعتم ىهينلا و رلار ةردكسمو بارغلا كل[ توَسنلآتذبلا 'نا

 اا بارتلا ىلا بولا نديلا كيل ندي لاية ديكك ناكيلا الع اهلرّدكملان ديلاب

 ورلا حان طبرر ادقملا اذهسحورلا قاعتن ديلا“ اوهىأرامو ن-خريغءاوهحورلا ىلا
 غو بارغلا ماع نم ةدارزمطن هناذ د ىف ىهملالارمطلامالاو هنال ذو «ءاهوأ ,اءاهذنو

 دنت طزأن وكت شنو راهوصمه مداتضكس ااوطبها بام نوح إل ىمايملا
 ىلا (اوطيهااناقر) ةرقبلاة رو ىف ىلاعت ةوقا انمار رولا أ اوءاتانو (يعلا
 لن 2 ,«با)ةءرذأا ضعب ( مكض نمل اكشي را .هيلع متاع امي امتنا ىأض رالا

 ارعساءغافتورامو توراهزثمسأرلاة وكت ءاهوقلءحورلا كلن مرجالاش عش
 هنوكو ىلاعقهللا دثتخصو آو دننضطكما لعافوأ ء-هحورتجشو هللا ةبحلاولسووت دايرلاب
 «« نائمه نلعمدث ىنانعزا هناهدآ كالا !توراه دوو ىونث  مظعنلل مج لا 98

 ىردثمنيفلعم راسا ذك ب انعلا نموءاسلا ةكمتالم نمتورلمو توراهناكذ (ىدعلا)
 (ىنلا) يدئارشيباهتوتخاسرسار شي وخ ٠ دئامرو هرسزا ءىذش كاز دوك دس
 ايدو ماد ىشمواسأ .ار ال عئطسانا ديب سأرلا نم قب هنالاسوكتمتوراهرأ اذ"
 نديلار ل اهماقمنمتلزئاوطيهاباتم هان ملم اغلا ىلعا فت ناكىتل ا جورلا لومثإ هاك

 ارؤنناكو

 اهوفلعو



 !ضرالا امهلوزم»
 1 را-أراممسفن الاعتطصاو ليل لاو سأرلا نعاددب امهمو كسص لجال

 ايئاو اموامأو ادجسأر نعا دعب الف امه ذقت ةمّشق
 لاف لثءىنعااذسأو امهم اهتيلكم ةهازتلا كلنتلازم ةوهشملاو ةعيبطلالاعودو اذهىلا
 1نفن_ (ىنعملا) يدبر, ردزاو اتغ:-ادركو ديدبآزاروخاردوخديىنك 00

 ,ىمرصلا نع تعطشاو تنغتساةءوامء املا نم امسغفن ترام

 ؛ دعد (ىنسملا) هي ناوي اروادرك تحرم و
 قام لاعفاناك ال لوغب هناك ه خا فاهاعدو جحر اسهل ةحرلارم لعق ءاملا نءاهدعيلءاملا
 تاوازنلاو تاعاطلاءام ىف مهف*املا ىف ةعوشوملا ةريسوفلا لدم نيور غلا ةكتاللا نم مهثاسو را
 ىلا اولامو ةثرهملاو لعلا لبيت اسا نعاوعطغناواونغ-ان مهلاهر ,تاعاطلااوأر ننؤولم

 اوسحاذولوءاقصلا لاذ نءاولخو تاعاطلا نمرثأ مهنوج ىف ىف ةسايرلا

 | روح ىف هحورو هلع نا مادام توراموتوراهنا

 نايم( ىنملا) 6

 ّ وغلا

 فار ا لهآ ناكو لو رصلا فارما ردهتنا ل دع ىذمإ) هدر زرااب ردلهادشايمجرك

 لوفي أكف رطلاو بناسماو ةفاسخلا ينم يعتإلا ف اياب ظذل نا ىلع هوجولارغسرصلا
 ارهلانك-او ةيناحورلا الار قوذلا نمتةفو فلك! ثرالار ص نمرسشو كلاس د داذا

 ةمجرلا رهأ نم خالو ةاميالب_ةكرابجة جاسر 1
 هيب ضوه ده نع دب و أ[ طنا لسعف نمايف ب ناو نت

 أولو ةهرل ارح بناجوهىذلا لد مىئاوحو فار ارددقا
 هجوكرفص مههوجو رعبلا نمهءامسأ ةحرلار حي ةفاست ماد وهىذلا لماكسلا ملا ناك
 ديا. "إف ىوتثم ةيدحالار حب نمثضغتسا معترافاذان ىرهاظاارعلا حاس نكس نم

 هللافطا نأ (ىنعلا) هي ىردوكز ادرز ىورددرك خرم « ىرك شباشضيفطا
 كسلا مورا ددزإل ىم رج أ نوكي رمسالا هول ار هوما نذ ىطعا

 ىماقالا ل اةراظننا نما مالت اولالا نأ هجولا رس (ىعملا) هي تساقلتكراظتناردلا
 هذه نكل (ىندملا « تدعناةشناج هدم ناره « ثسعم ال ناك تربى ترس يلا
 ناك لو هنلاو لوهب هناك ةعناقهحورو بلة نوك ل سجأ نم هتثأ عماللا«جولا ىلع ةرمحلا
 ميركلا لاذ ت-ةمحرلاردع ىاوح تناردةرذ هم مههوجورحبا ةفاح و ءنوثك ١-لا موقلا
 فالالارهوج لاذ نمرذصالا كهجو نوكيف «فطلو همركسص ىفأب ىطعم او بهاولا

 زو تساهكنرب



 مهنا
 نكمأو هةوشنع تلسحةرغسلا كنتو رغمأ ك وجو قاشعل ا دنءنانةفاطلد صوردأ |
 هدحو رنا لجأ نم تنأةةاطأل ةدجاولا حورئاو«_# ولا ىل_ءةماللاةرمهعا كلت
 نادبا تاعززاوات نو لول ذودرز دةكرغال مط ف وتم عنق مزه ىوذ لع ةعناف
 تادبالا ةلعنم سيل وهلا حلاو اليل ذو ايعش عم اطل ا لع عمطل انال (ينعلا) «ليلط

 (ىعم ا) همه سونيلاج لفع ددركهريخ ٠ مةسفدرز ىور دش نوح إل ىوتشم اليلع
 لج عمال !نافاريمو اركعم كةعريصب سونبل اج ءاربورفسأ ولا نوكبا
 نءههحو رارذسانادبالا للع نم *ىربلا ىشاعلا ىنعب الذ امين هولا رفسمن انالا

 عمط دوج إل ىوتشم بيس |هنا دجو مدعلر مق .ةرثكم مس ونبلاجءآراذا تح بئامهلا

 ذهكدي وك ىطصم م وهراؤلار دون دب
 ةررقاكمف هن تاذل_.و هيلع هللا ىلسوط هلا لومي ره

 3 نم هنأ , هدضايرت دشاوهراؤبأ ىف عمل نت ررقأ
 قوتنم ىلاعت هللارغل للذنلا نمو خلو هراؤنأ فعمل اكلي نئاللاتعشاوتلاءرايتتخاو

 شيب « نتدنهارش ىمهنابرع ناد اطلب قوم لط لابرغال بولا بكلاشلا ةولامو
 نيتيثمل ادنع نكاوانابرع ن دبل نو كاك يإبنالا!(ىنملا) من دبه هما دح نانبتع

 هجحار ركمرخ «ناوخونانذآدوبارناراددزو رظىونشم تدبلا نوكياسر

 بايذاىأارسكمرفنو سلا لحال مآهلاو يسال ذو (ىنعلا) بنا دكيد هجابا

 مظبابروث ةيكر تلاب4 لاق ةسس ركاب حر ةروسمملا ةزمسملا خطابا نوكيأم سرفلا
 مج مهلا لا دل ارسكي نا دلي دنوكيأمو ةويرشي ني هلوملا نيدر و مّ ءعاعط ةهقملا يشل

 ىتلاحررلا كتر دبل ف انلاح ورلا «دارأو نح لطالب رونلا لوغب هناكردملا
 ىلع عفو اذأ للا ف سمار ؤبناف لاير غلاك بش 1 لظلا الاذ ةيعيبطلا قئالعلا نمدرمتن

 ةلب اقم نم اهيلكب ةرندبل !تادويفلا عفر ل ىذلا كلادك اكبسشم ناكو طلاب طلتخا لاب رغلا
 لاو ف وبلطي قا عل اراكبشمر اطولخم ةيندبلا لالظلا عم حورلاورونلا ناك ملالاروذلا
 نوكي الو بوبحما ل اسولا اجت ندبملا سايل نوكيأل ىت- ندبللا سابل نم ىرعلا بربح لا
 ةيلوححرلا نم مهل نكيرل سنكلو لاسولاةذلدا دزتل ثار يم بوب.هللاو بحن نيب لاصولا دنع
 زخال مهل ةءاباقالو ةوقالمغالراس مهددا عهدي بوبحل ا ةسلأ عئابطلا نينعكو ةسح

 - أ[ نستومورحت مهتانانح مه دنع نوكي اشي «ابا علك بوبحل اذان لاسولاة دل نم قوذلا

 لاسولنونآءظلا ن اشعلا نكلو“ا اةوخ ف سيل« التمالا لل سح ىذلا لد رلاكم خالة الا

 هماوطو هزيخ قو و ةذلنر دحب لج الوُقاس مجال لاا مام مميصت نو كسي بوبحلا
 نكح



 مى
 ناواتمايروشلاوردقلا |مهدنع ءاوخالاو سرفنلا باص أو ين لا لهأ نم ةريسلا باذ نكل
 يح ا وىلرأ فو رظااو رو هال ليمار تاساكلا سف مهدنع
 روقداصلا قاشدل اامأو فو رظلا ساس مهتههلسج بايذفاك
 :ك زابازا»اثىاع دتسارأب ركدإل ىناروتلا ءاذغلاو ةبناحورلا
 اذهب تست :م ندرك |هرسابتلا تآردارتاثءادكنك لحارتانء اطر ارتاركتم

 زان ضسنباإف ىوشم ةءورملا نمسيل»أبأ .الاو سا, الا ل اذ ىف مهكر تاليف نع اذ
 وهو ماكل ااذه(يندعملا) هي شي رخ لاو اوكي توثك ازاياكأ شيبتسزادئاودح
 لاوح أ لفتنأ نآلا زاياا(ىقوأ اهكرتف سايغلاو ذلة دئاز ةيهلالا فراها اورارسالا
 ىكلاوحانيدب ونه ىوؤنتاكز اون لارا ت هلو ىر2ءاهعما 1 دئاوخ ل سصل اهني والفن
 لاوحالا هده نم ايضار وكت ىتمثن أو ديدج ندعم كلاوح زان! (ىنءملا) ىو < ىغارا
 م شر نب سردو لاوح اب الاغو شوخ لاوح انازا نكتب اكح نيدو وشم
 شو من لاوحأو سره ءلمجاو ةنسحلا كلاوأ ىهو لاوحالاث 2. او
 لعنلا هل ارح أ نمو همي ديزي !نءو دوم ناطيببسا انا اطل_لان ءائهدارملا تاكو لو بارتلا
 نمدارا |ةصخلاو امهل هحر :!|ةمكحو امحوسمل ا خيدسورسلا ىلء ماكتل بول طااو ورغلاو
 ؟لرتار كلاوح 1نم رةنآلا ىلراب 4 لؤميإو هم بىلالعت هانت لماكل !ىهل الابر متئازاا
 اهلقنبدق رةنرلالا وحال هذ يضر ى مرتبطا أ ةءو دي دج ندعم كلاوحأ نالأه ا دعأم
 ةنسالئاهحو ةسمملا ناو حتر كو ميلا كلارحأ نمانل لاو ظةيتءا مسا
 بيغل املاع .نآلا نأ ىنلا كلارح أ نعانل لفو ةقيتعلا كل اوح | ىلع بارتلا ل هاو
 قاطردتم وكرهاط لاح « تنكبديآ ىغركنملاب لاح ىع ىنعملا نم كلل _ه-امو
 كك لوس هنالات ايعواره | ظاكل] هنيبأ ىأ ابو دم ىأ ثفجج .وادرفتمىأ ق اطر هاظلا لاحل اكل لوقأ ن طنلل نمل ايلا لاحت أي و ناو ىملاالا برغلا ىنعأ اراب ايو( نمل « تجر
 | نم ثوملا عسجو نال( ىتسملا) مي تانك .ثزارت ثوحخ ناجرب تشك تام ىا شلت راي فطاز
 أرددركراتابن ازإو :ىمإثأ ةلاركسلا نم نسحأ ك حور لعو بيلا نأسحاو فلا
 أرعلابهذنا تابئلاركس كاذنمو (ىنملا) جيدو ثنيريش همهايرد يل عدو رابرد
 أ زا انال نع ليت مالكلا اذه ناكر لر ةراح ركسعن ا جرمتلا ةرارم رابق هتملاملا
 راشأو ررذال ءان ىلاعت هلادنم ةدوبحلا ة تم ىف توك نيزعلا همس هّللاانسدقر هش أ نكملو
 ارارمسالا ! نصري عتلا نال قوقل ا ىلا -مبنايت الان كمي اللاقوة دي هسملا لاوحالا ىلا

 .اظلالاحلا. اك رتب الملك الر دالام ىوذ ىلع نكسلو ىقطتلا لسبب



 (هرمل
 تولا ةرارممنمرهاظلالاملا اذ نانام ب وئاولا مهلا لقتاودارغنالاو جاودزالا ف

 تابنلا كلاذو قشا.علاح ورىلءتابذلاركسنم ن> أ قيقطابوبحلا فظل نم ءانغلاو
 ااوترملا | نك ةرالملابتاديواسهترا متل اه سالراصلا ىف رابغهستمعةوول تابن

 «٠ نيتيمهديآلاوحارازهدسإ» ىوتثم ناب:لاركسةذلنم قشاعلا
 ةثام ايندلاهذهىلا برغل! لاعنمتنأ عمسماب (ىندملا) يي نيماىادنتقر بيغ ىوسزاب
 ىدبكز و ررهلاحإل ىونثم بيفل ملاعب ناب تيه ,تعجر م نيسمأاب و لاوحأ فلأ
 .-ثيالمويلك لامو (ىنملا) يي دنب شك شو رردئاوسومحه» « ىفدتنام
 أزور هئداش نم نايرملا نع هعنم دسر ولا كذا سياباهذلا ىفر ملثم كداعبالو
 مري لكركفوزخ ع وب مويلكر ورس (ىلا) م رئاركي دار زور رهتركمف« ركتعونزاا
 بناجىلاتمحرم نيمأابو ةفلتخملاو-أفولأ دل دو بوليفأ عقسم ا لوغي هنأكرخآر ثأ
 لاوحالا لاثمو ىغاملا لاملاهب_ثالمويلك كك دوول نأ ىذملا لالاو بيغلا ماع
 ىل-هبهاذلاوىآلاو بهذ ىرجام لكل دس نارا ىف اهل سبا ىراجلا الك ةزانلا
 ىلا أر كف لكعزنورخآ اعؤنمويلكرو رس ىرنرظنلا ت:هءأولو سهل سبي نا #فالا دوو
 أ راكفأو ةفاتخر اكفأو ةعونتمراكف أ نا -ضالا كت :لساحلاو رضآرتأ هبلقلا
 راث [هدوحو ف همر وظب اماهذو باقل امك :راج نةرخ آلاراكذ رع قباينالا

 نوديغتي وليل ئشي نو رسني ىلاعت هلل ةبكن ماين فال غأ نامرح لج الو تايدصاخو
 ىاهشب نار تةرماغنا مو ىدآلوثم ةورخالالاوخإلا نمدومرصفركش عونب
 تاهسهمسضت نوح ىداشو مغىاهشب داتاَد باس رردفرام هذان .ةاتعأ
 نيماو نمو ورذاكر دوو زابهتسوبي فيض مارك ابيل خردك مر او ل يلخزاؤر بي رغ تسود
 7 1تبسىدآلا ندي يمن اس ىفاذا- 05 هزانئىو رذانامهءءمهابو نئاغو

 مسغل اراكفأبءاضرفراعلاو نيمونتملا ىأ نيفاتحلا نيرذ الاب ةفادخلا راكفالا لوتتو
 أرذاكلا ىلعح وتفم باب ف يضل ازازعاو مارك يمال ءيلعر لنا نال ول اكرورسلاو

 اكو ىأاب رطههجو لسع مال_ىلاا عيله ناكنيرفا#ملاةل ءامو نئاسحلار
 ماعنمهيلع ةدراولا ةفلتخلالاوحالانم نب رفاملاتيبءءاقل عج فراعلاا ذكسم

 نكم أ امهم مفال بلال يما ىعاربف هج و سيعبالو ض.ةمب الةعرذنل اراكفالار بيغلا
 ىف (ىندلا] «تاوددي ف .مىحابسره « نارحىانئناءاعداء همته ىء

 نيه ىوشم اعرسمدي دب فيض ثأبحابسلك كل ةبدنلاب فويشلاو نيرخ لا تيب كندي
 نافقنع ىف قبيل قتال لاب ا(ىنلا) يمدعردد,ب زاب تراك مهدكو م هركرذلا ام نيكوكءا
 « شو بيغذا اوزا دبا ه>ر هو ىم مدعأ |ىلا عمجريوريطينآلا هنالهلءاميال مغلار روز

 ا ا ف ل
 تادرد



 باةىلا بيغلاكوهىذفا اعلا نم قأام لكو (ىثعملا) م شوخرا دار وا تفيض تلدرد

 انواع لالا هدارأو هبشنلل شو بيغ شونأت 5 اتسحوسمأ

 هلقأي تيبلاكل كلا فك ئدب فان لوفي هنأك .بب
 لاذ[ لومتن أ كايا امغم اركفو انو ءالاح

 وا ديشكناوخ البى ع اري زع ىأ ىنثعلا ىف قوطااكتيبلا بح اص هكسمو فب نعل

 ءازواماعط هل مدقو بصحق (ىنلا) مدوروسناشيا ىوكردلا بشن « دوغاهتمارك

 فاه تفكر نزد مم ىمسرعو ةواوةلللا كلن مهناحم ل ناكو تاسع ركن ىأتانارك
 مالكه نجوزل تيبللا بحاسلاقو (ىلا) كني كباوخ هواجودنونا

 نارتتكن امهمرعب « ردىوسرتكوإ اونا يم نشارف ىثرفاةجوزابالثاةاينع
 ىونئمرخا بناج ف ىثرفا فيضلا ل جالو بالا بناجانشارذ ىثرفا(ىنعلا) 6 ركذىوس

 ةءوزلا تلا «(ىمملا) 6« خشور مشجودىا«ةأطو هموم ْغكى داش تمدخ زك

 تارودبرتسك رس ودرهط "ىخ ةعاظو اه ىدعروبايارخ لعفأو ةءدخ لهذأ اهو

 لمأابجوم ىلعنيشأر غلا نمالكت شرف (ىعلا) ع نطواضآد ركروسهنتخىوس « نز
 ىعع ناكو لو هتتخ نا ىل الانهترفتسساونانملاح رف بناجةأرملا3ل7تبهذو اهحوز

 0 "امهمدنام إلي ىم نانا جرفو ةبعبج ىنعمناكرو - عم بكرا نانا

 ”جو زو ريزعلا فيضلا قن و (ىنعملا )ب شرثو كش خرا دنداهنب لن
 :ودره دئتةكرمسر دإلل ىم اوبح أسني وهباولة ثيل سيايلاو ىرطاا نم

 بقتل فيشلا نمو تيبلا بحاسنم دجاو لكل اق (ىن
 ليللا فصنىلا ميبقل او نسما نم هيلع ىرجاموهو تش ذكر سليللا ىف

 دع [ىعملا) رد كوس تآدب هكر سب نارد دش «رهسزاو باوخيزن امهم نازا دعب لب كم

 اه بهذ نعم دشهمون ءىدنع :سماسملاو ةثداملاو موثلا لحال فيشلا الاذ

 : ١ بحاصادعملابابلا بناج ناكى



 مم
 م ماءدنكتاركدىوستآرت .* ماركلاوبىاون باو ئاربهك ف ىم ضرغل ا ىلعممحي
 أرخ آلا لحلا لاذ ىف ءانمشر ك ثار كتحارتساو لم لجالمركسل اايأ اي لةيرلو (ىدملا)
 (ىنعلا) ميدوتغ ن امهم فرط نآل دب شكا« دورمدأدوا كريدكىرارق تآ لف ىونشم

 اهنيم ىذلارارغلا كاذت

 هنادجوب ريزغرطمورياكء اتسم لصح للا كن قافتالا لمو (ىدلا) مي تنكشناش
 رشدكلن ”ناهردما_نزإو ىوتثمباصلا ةظلف نم امإلل صح

 تفرإل ىمفيشااوهو علا الاذمان
 سورعلا كو (ىدملا) ميسون دنس تيغربارنأ

 رام هتسابىأ «نم مك هنطعأ أوجور
 تلاقر(ىئملا) .هدمن امه دم[ن | مهدوخ و نالكذ سم ىامديسرتىتذك ف

 ىلعوأ اذكى أ اذكى أ اذكم تمد ىذلاو فيضلإب قي نأ فاخر دقلا مظعاي ىأ نالكدرماب
 جدنا اطلس نوباسن وجون اهنا لك اري زا هبمد مو ىءاذك ى عع تاءهنأ
 نيردنا 9 ىمتاطل ل بوسنا !نوب اسلاك بصف ,فيضأ |لجرلا دعت أر طا اونيطلا (ىنعلا)
 نطلاورطملا اذهىقر (ىنعملا) يي درشناداتداوتناوزبت, » دودكوا لكوناراب
 نه هنكلو ةمارغلا ىنهءانه ناك لو ناوانكَحوَرْول أ رع قيد و بهذي أر فاسملا
 لحورو كسر ىلع قب ىنعلا تركيف نيل ىنم؟ناواتتوكب نأ نكموأ ةحزلاو مالا نعم

 مرادهنمقمرادءزوم « لوبنزكاتذكو تسج نام ودور ىرنثم مغلاثر ومان
 هيلحرىلءاغقاو شارغلا نماروف مانةأرملا« لا عقسأا لف (ىنعلا) ملكز نم
 ناورزء الكم لحبولار نيطلا مغ أ اللعن ىأ ةزوم ىلا ىيكرئاو ىنيعدتا سما االئاق
 ايواذرايشامترسانا (يىنعلا) يداشعد /ادابممدكي رفسرد هب دابريخارامم تشك
 ىف نكئرف-ىلءرفاسملا تيب ايندلانالا_ةنرذسلا فج ورلارسسنتالو مول عادول بخ أب نك"
 هكانإو ع !ينالاةثيعاريرقسنركينأ ن مؤلاب ليال ليسرباءوأ بي رغالاك اند
 ندملا سنا بهذي ىح (ىنملا جيدوشن :زهررةسردنا ىئوخ نيكو دو ندعم بناجرتوز
 قارفاسملا حو ريق دلال .ةرخآلا قي رط عطاترخل ىف نوكي رو سلا اذهىال ةلامع
 ناكل فضاو ناك حارتسا ناو ةءرسد هتددم بنا بهذي -تاكم رورسسلاو رارملا هللا
 أرتوز ظفل ناكف هللا نعر د هنوكل هللا« اما هندعجو كاقؤعمو هند عم نعني رطلا عطان4
 2 زال ىواثم رثدوز نما ذخم

 د ٠ سورعت[نامطردنانرع





 مس
 ىنأيركنلاذلاذنأب موبلكل بو فتااركقلا لي ”تامهمزانو ىزاؤلا
 املا مومو ماجا ديد أ ىلا 3 ارابتعايبلقلا ىلا

 ,لزن ىذا ني او تقولا رف أملا نعي
 امص ئافسو روحو ال: لمه ىو تببلا بحس ىلءرفاال الد ةليسضف ناس و ذوق
 «٠ لوب .فرطل عبط بحاساذهف هلمكتو هياعراجو دحأ ىلعرفا--لزتاذ لوي
 .ىركت ىدر» هاف ىم هردنو هللا اشي ىجرهنال
 5 ل ارفا_لاكركسف سغن لكف (ىعملا) زينت
 (ىنعلا) هي نابردق دزادركفز"صختدكناز « نادصضُت ا ناب ىاارركن»
 نمردقلاو حو رلاثل_عصعتلا نال ص طش ةلزنج هنا له ب ىلزاال اركشلا ورا
 نيذللا اركسفلاو جورلا ىئار تبعا كو صخشلااةلزنمر كسفللا لزني ىذلاو هل ذاسعلافركسفلا
 8. .ةنح رلكف |بح اسوه ىذلانر د ةلاولع [مْم د
 2| اراكفالا سفكي شارفلاك ةرخآلا,قلعتملا مغلاو ركصعفلا
 اين وةلذلارةدماجار ل نم رسعلاعمداف) ىلا عت هللالاقدي دج رورس
 :.فأتلإ ىفءلا ىف ةزعلاو:دهاثمارسسي ةيناغلا
 بكل لاوس 0 5 ةوالبصوملاو رخسالاو ةفرعلارسي اها ءلمحتو
 ردح ص اوم ةستخفلا بادإلا اطر ده[ ملا تصير سمولالامىفةدهاشإل (بمنان)
 ريغ ىلا تفلت الو ةمهلا ىلاع نك يعن برو بَولاَوءدهاشلا تنو (كبرلاو) هاطاس
 أراك ء ديز ب ىدا ءارركمغركسفإو ىع نيذللا مخ ىسهتنا لكلا ثددجو هتدجو اذاف برلا
 ةرووظت و رورسسلا قب رط عطقي تاكو لو مقلار كفو (ىعلا) يدنكيمىداشى ازا
 دب ور هناخإل ىوش«ىو رخالا قرذلل امس نركيىأ .اراكرسلل لعفي نكلرورسل بهذي
 بلقلا يف نزحاو غلا عضواذاف (ىحلا) 0 يب اناا « يفز راىدتني
 تاس اذاديعلا نافىلاةهتناوهو ربقتا لما .أ نم كلرورسلا أب ىتح بلقلاتيباسنك
 تيد لا ىف هروا باس نمهقلاايقساهتلاركسشو هردقر هللا" اضغب ىذروا ل هدتو ةبيصم
 ليمجربس كلذ مت دلووأ هلاموأ هدب ىف ةبيسم ىديبع نم دبع ىلا تهجواذا ىمدقلا
 تاشزادرز كرش ىنإل ىوشم اناوبد نرش وانازيمل بسنأ نأ ةمارقلا ويهتم ىقسأ
 نصف نمرفصالا قرولارثنت مغلادب(ىدملا) هي لصتيزيس لري ديدربات « لد
 لصغار ضخالا رولا تح فب رخلاودو نازل توصقلا مرفسالا قرولا
 .ةلاراكفأ بيس باغتلاىلا



 تدلل

 دياات ٠ ارهديدويزك جبدثك مغو ىملدبلا منديدج قوذهلر مص ىأ ديدخلا وألا

 ءجولاروتسم قر علا ىتسدسأةلاج والا قرعلا علمي مقملا (ىعلا) كارءدي ةعورإ

 هيفوهىذلار ورسلاورصتلاكبلملانااكىناتسسلا ديك ثل1يلالاو مغلا لوقي هناك رهظب
 | نس غن مهرثت مغلا ديف رف ساوانامز بالغلا ةرصم ىف قب قرولااذافرغسلا

 ةرسسللا كتل سأ ناكى مو رسيلااو ةرسملا قاروأ اديد

 تاو ذأءءار وامر وظتنأ لحال باغلا هت نم ضرالا مهدي
 اةريسملا ناقة رط باهغتلا ضر د بعتو بل لا لاع ىف ةرتطس أنو

 أوه ىذا ارورسلا بلقلا ناتس نم عامتمغل ادبفدساةلاج وه الا لسالا لات عجربلغلا

 لدز مغ ىمهرامثأو ءراث ؟رهظترروت-لاقرعلاة يسم ىرتنأ جالىلابلاودس املاك

 | نمهعطعيو هلب زيئشىأ ”مغلا (ىنملا] ب درو رت ءك اح ضوعرد ه دراي دريربهحره

 هيلع لاق ذولو ةرخآلرورسل بااج اين لا ىف مغل 'ناف :منسحأب ق أب نفل ىلءبلتلا
 1 نأ نءمرك أ هتلاايندلافءالب وأ هد هتباصأفاينذ بذا أديل! نامالسلا
 | صر سانا ىلع (ىعملا) هي نقي لهأ هدنب يف دوبعك م نبا دشاب شنيقب هك ارثآهساخإل م

 رم وسس», نبا هوي دارملا نا ني#غلا ليتم أ مالا مغلا داوهو نيسعملاا ذه هلىذلا كاذ

 نا معي نيقيل اب اورعس.الاوعإلا ل عأو نيغيلا لهأ ىلا ةراشا مساةزمهلا
 ىف ىلا اهلا لاقهدابع عمىلاعن هنأ اوه اكتساح اي هسيئأب هبلقن مهب

 زمالفامر هرخون(|مسننرأ) ,ظؤلوو]هجكتجلئناكأ(م سنن
 اوأةلوهسلا ىف دابعلل عفنأ ( .تأن) طوفمماجرالا لامر خؤنرأ ع

 ا( انعلا نه[ لاوح أ لّدبت تأ | مفةراشالاو نيدلا م

 هسلمالهأ لاح ىلا لاحن مسهل
 * ممدابهراث ؟نمؤ

 ةيدوبغلاراونأ نمانضسم الودي دوبفلاراؤنأ نم ائيشاسهنم :تاهئاكماقأ الا ايش

 م قرش ىاومدتزادز وب زر ٠ قروربا دراي فو ر ش رك لي كو:
 نركسوةلمسهملا«ارلا أ ولا ةضومع قربلار اصلا تأيمولو

 سحضنو دعسوإ ىم سهلا قرشلاو فرشلا مسن .
 سلو دهسل |ناكو (ىسلا) هدورىهاخ

 ىلمربس.لاو ةكرحلا نم ولذغالءرايسلا ةءب!انالا



 ممل

 هج قف نم ملا ع ول علا ايدارأف تسجواو اول هعلاط لم نك اضيأ تن, اصغم
 .اسقنهءافتراو ضي طأسا نم همالخ توواعلا ىلا ضيْضلا نم دوعص هنوالحو
 كاذنا تح (ىنللا] يي لدناطلسايوتزاديوكركش « لصتموادوشنوج ءءابك انإل ع
 لوي هناكبلغلاو حورلاناطلسل اركش ل نم لومي رمقل اءالصتم نوكيا نسخأ اوأ دعسلا
 دي رعلا ناديه تقرتحال هجولا ةضومع ب اصلا تأي ملول ثلا ىفلاعلا اذهج راخف

 ةذرمص ديو ولالا باصمو غلا ١ /ادوح 5
 «تدنولو هلق مركحص شارعنا دبهرورسااوح رقلا سهم مست ق رحال مولا

 مهلا ناكفب وربلتاذء اسال هباشماعوب ناسنالا با نانةديحلاصخو ةديدج لاوحأ
 ةرسلاو مفلارقسوغلاوةداملا اذكمسي و ةلرقإو جربىلا جرب نم»

 الاذؤ ىرخأ ةلاس اهناكسءىفأتو لفتت [امز كبل ىف تيثتاما ةلئاملا تالاحلاو
 ناك ةيركللاوءالبلا كلاذوأ ةسوضا ارأ ةداملا كان كلدوسو ج ريف اهتم ناكىذلا تامزلا
 ةره اتناك ة سوم هدوجو عرب ف دحأ ىراذاديملا لاذ فو معلاو علاطلاارثا مآو سكع

 050 يس وحلا :ضاروبج لوطا ىلاةلزلا هتاناتسر

 امبلعبريأ نام (ىنعلا) يادخ فيضإدوشرخالت ر دوب ايفزورب ا, بوبا لاس تقم
 اددرك اووجان إف ىع ءاضرلا نس>.هالّنالا واللا مارب س١ ةرلاو ريسلا,مالسلا

 ءالسبلا الاتات (ىنلا) مب راركشنركدسيديوك قحشيي م و رثغم ىلإ
 نمابتيزك 9 ىء هركش عوةثامؤار وضح ىف لويد + عجبا ك4
 بوبا لئاقءانأ يحل نمىفأب (ىنعللا) يشرتهظمل كي بوبادركستور « شك بوم

 الباور يشتوجدوب « ادخ لعو تل افرزاإإ ىع همجو ضحام بوبأ ةريض
 | لعلاو بيا اكناك ةذحن اوءالبلاب 385 ىلاعت هلا مو ةلتاومانولا ند

 ارياس اكس ارفاسس وارض ى اسف هللان .هلوفآلا ةنححلار«البا !بويأ اند, سله لوي
 امالسلا يلم وبأن ب نم هللا ىلا عبجرا ذا ىتح جيو لك ىلع ةاعارو ماوعأ

 0 راالئات لمحو هربس لايكككو بوبأركش نم ع ونقثام لوي
 بووأ نكل هتايهتشمو هببي احر ئقانأ لاماو « وضم ءانعلاوءالبلا كلاذزن ءبوبحملا
 اوءالبلاعمجزتم !هنأ ةبترا هللا لعن مر سوء ارمتسالاةدإ زو ءافولا لاكن م
 ًانادنخدتش «٠ وثيؤدباردهشيسردركذ و ىؤتم ىذالاو ثلا سن آوردءلاو

 * ..الركسلا قأيز سال (ىدلا) يي ورزابوتوا
 زها د اا حملا دات

 نمي



 3 ١ كم 0 معارك الاول رسا
 ىنمر خالو يشن م فذع أق اغا (ىدملا) يك هرينملنأ ىمرعفال « هرشنءقلاخ

 ىتعزوأ ب راى م مقتملاءاللاوركسفلا ىلا عمجا
 الرىرأامركسش ىنمهلأ براي (ىنعلا) ) مىفمنالةريسح بقعثالا و . ىيألنرت كشا

 نوكيف هرلع مدس كاز : 1
 | نمو طرعشا | ىلء "از اميد_ةتزو ن ءبهذ ءىلءاذه
 نآوو ىمةعب .-ىل له تالف ءارأ ىذلا رك ىض هنأ

 ضمعريمصلا ل اذو (ىنعملا) هب راه ريش ركش نوار شان «راد ساير ينو رد 9
 أركسنلاشءاملايدارأو اواسر كسلا .ضماحلا كاذوهعارىأ اطو ذم هك ولا

 ربات سم دنرآ[ن شلك شيوع ظتسهركلا ايدباؤيىم عيجولاوملالا«:ءروظي ىذلا
 ىلارظناو هرهاظار :هجولا ضم باصسلا ره | ناكَي ”ناكتاالشم (ىءملا) م« شكر رشو

 وة تاينالوتا سلا ضرالا أ ع انيشلا ع ةروشلاكلاهباص- هتافءرثو هةصنت
 تاكو عوولاو مودل يمذلا بلغا افالرغي «ناكراهزالاب ضر هرالامسولنآو
 بيس ةضودا نالركلاكه تضوجد مو هظمحاو َع[َرمحولا ضرما لاذ هحولا شمع
 عفاف باصسلا لاذ نكسلو هجولا ضع هرج ط يقلع الدم هافرلا ىل_ءةلادو ةوالملا

 0 !نسعشلابر و رسلاو مسغل اب مغلا سقف ةئ .-1-1 ناناينل !ت[ضرالا ةذعسل لئافلاو

 أ راصثالل طعم «نك-لو هحولا شب اععلاو تانابنل ارتشماوءولط نكملو نحاهرهاذل
 مب تان نك مكش رتورونش رتب » نادرا لاثمارمغتركفإل ىرتثم ةوارطرامثالاو
 ةضومح ولا ض ملا نكن هفتال ب اصدلاك كتر ركذ نا لع! ذك مالا ناك ذا (ىنءلا)

 لعل (ىنعملا) دوس ىماروارتز'[نكدوج « دوبواتسدب رهرك نآ هكوبإل ىم
 مقلاو ركسشلا لاذ تا ىحد وجا هدي ف نوكينا اركفلاو مغلاهتمدوسقلار

 ةبئرملا ثءابرةرفغملا بيسو ةفحرلا بجو مغلاوركسفلا لعن لوقيب هنا ايضارلشم نركب

 هقاروضىفاي- ارم مغلاوركشلا نركب ىت-دوجاىهلالا لامإساةدها ثمرسيت هو
 ةر وس ف ىلاصن هلو ن ءرهاظو هاكنيةهفد ىف تن[ هننأ ةعفدىف ل سو تاربغلا لعل ىلاعت
 مخ لات نلالج ىهتنا نيبان كسلا مهلاماب (نيترم مهرجأ تتوب وأ ) صقلا
 حايشالاملاعفت :يمر بول ةلارجأ كلذف ب انكلا ةةيقحاوتوأ اذاحاورالالاعف ةيمنيدلا
 أ :ةفاومو مهاره ةذلاخم ىلعاو ريس سوذتلارجأ لذو بانكتلاةر رسارتوأ اذا



 ا ا كم
 أركيد ىاج إب مش دبالا ةذاهلا بس ةيعرشلا ةجالملاو ةئسملا ةداعل نال | كهسوو
 | ىفكمت م1 1كنداعنال (ىنعملا) « ثنجاس ديآربىزورناهك ان وتنداعدراددوس
 أرهوج ركسفلاو مغلا نكي ن 1لوغي هنا كنجاح لس غاموب روذلا ىلعر ةدئاف لري
 0 لوجو ضمحترلو ءاباذامة ثان كبطعبال كل دي دوصغملا
 ىوثم لدا م لسمعتروذلا ىلءامويو ةعفشمو# دئاةرحآ ل ع ىف كلتا .ًةداملاءانعل او

 0 (ىنلا) هدو شعئاص تمكحو مانت « دوشعنام ثيداشرا ف

 نم أب ال هئوكل اعلا عئاسص ةمكحو ممأب نوكي حرشل اوررورسسلا نيم كل اعئام مغلاو
 1 لاق مغل او ركسفلا م هلعفالاو رمغا!ناسنالا لعبالو هس

 اهبل ( مكن وركس(ةركرهر) رافكدل(لاقلا كبلع) شرف( بنك )
 اناا (مكلرترمو ا مكلريخوهو انيشاوهرك كَ
 ْن وألا

 3 0 رجالاو :داوشاوأ 2ونغلاو نخل يف دالاس هو

 كلذ (نولعئال .نأو) مكلريخوجام_(لويديباو)<رعيتلاتامرحو رغغلاو لذلا هبة تال
 .2لاكنبا الج ىسهتن ا هيمكمابام ىلا اورداسبف
 :ىزاسملادوجولا مفر داوم ةقيقسو ةهظع ةهاإ اركدبف عبط هنكلا عزالممأ
 ياما نمقشلات سنا ارش ةيعجلا سفنلا ةو سمئئلا ريس هبق برلاو دسبعلا نيب

 وغنلا ةماركف عدوأ ام لعبهّللاو ةسيئابرلا بهاوملا قوذو ةسيئاسورلاتاذللاو ةيدبالا
 سوفنل ا توم ىف والا ءابح نا ولعن ال ينو: ابها نم .ردقام ل 5و بواهتلاةقر نم
 بحاصو دش. ىمن كوب 2 نول كاش ابرهدارطال ىوتثم اصلم ىهتنا
 |ركسمااو مغلل لمت العم !:هكلن ادراجودركسما او مغلا عدن لنالفاي (ىنمملا) «نارق
 ىذملا مغلاو ركملا لاذ لوقي هناك هركذ سماك ةداعسلا ميخنوكي هلعللرابتعاالارب ةح
 هل لمت الن الفانو ث لل ءتمكحو هللارمأب ل ساعبوهف رورسسلا نمكلعنعو كيلقل أب
 تبعرتوكمونا» ىو ةحارلا ىلا هلصتنةدابسلا | يضنوكي لما ةرابنعاالاريقح الملف

 || عرفركمااو مفلل تنأ لقتالو (ىنملا] كب ريجدوصمسرب هت دوبي دونات
 عيال اونرو لب ىم الدو هى ءابلاغماودملا ىلع نوكست

 .ةركسفلاو مغلا هلاذتكمتنأ ناو (ىنلا) «ي رظننمدمآل ءاردون مج و رشدو

 رمد هو



 [ تفل 2
 كليم دوكستف ضرغلا ل_سأ كإ هالو عفانكلءادلعئالىأ ارشمو
 از ىداب كرمردامتاد «٠ شثجردناراظتنادمارهزإل ىع رورسلالوحوهو لسالل

 شورلا كاذ نمماو فأل ء تركت مطلاو والا ىلامس فأر اظتنالاو (ىنعلا)« شو د
 مرينا« راثكرد شريكمأرث ”[ناد لسا قب ىمتوملا ىف سفن :لكراظتنالا بس عشولا ىأ

 زكأراتك دك_ءاوالسأ مغلاوركشلا كاذمانآلا دع (ىنعلا) م« راطتتا لمزمئادأ -
 ىو ىلاهتهللاىلا لوسولا ىلا ف. بو كل نوكي عا بلغلاو حورلاب هليئاو بنا ف ءظفحا
 ها ةينآالا نحلاومالالالو انا توم سي ماولا

 [وهورفافنو ة:هلاوهالرلاورمملاو ةارجاو ضرملاو عجول اه-جنام-ةريصااورمحالا
 كلن االذاع تن كناف ةيمذغا قالخالارابة ماي مسفوةبناسفالا ظوظالكتاهسفاشبأ
 كلا ىلءاملأدا دزتالىتسر اظتنالا توم نم ناو كناج ف اهظفح اوال سأ (ىبومعو اهراكنأ
 تخاوناس اذه مارزااتاطاسةخاز» نأ عم نديهرنءهر ظفاداىل.ءا
 أزااىاإ ىرتم رملالا ,بيبطنلا يعم ردصمقخاو ظفاو زانالداطل 1
 قدسلا هندام نمايزايااب(ىتءملا) « شيد ٍتكيهوكزارالبح زاوت قدسو شيك دصزاينري
 ةقادصلاو ق دصلا عبتمتنأ ىنعي رصل اوبل !ندي زأك ةدسخللا مالاو ع رضتلا دئازأ
 مرام دشاب تتوهشتنو ذملاو نداء د|علاينءم ناكل ارم كم شركلا نايل
 أخو راثم ىوهلاوةومشلا تنو كلكوكيأك ”(ىهلا] ا راوداك تهوكوج ل عدو رك

 فدع ءاوه ىفدأ نم بهذلي ىذملا !نتلاكمك لبجاكوهىذملا كلم. -

 «بضغلا تقو توكيالو ( ينعم :ردورارفر»ددركت سو تاهريصهئيكو مش :تنوب

 |رميغت هيفمهبالةن اريصلا ف كل ىتعياوخر و اذيعش تابثلاو رارملا يف كريس عاونأ دمااو

 ةرذراد ملي دبمالو
 برتنأنةومثلا تقو كلم لدبتيالو لو زيالو بضٌلا ثقو كريس فءضالئيئاهمليف
 نادم »اش ىدوبهنرو « رك ذوي 'تسيد مه نباد سه ىمل ضامن ىوق نأ او لذاك

 ناطلسر اه ارك ذتاكآالاورك ذا ةيمللا تسولو ةيلورلا ءاله ةيلودرلا (ىنعملا يرش مك
 أرهق ةيلوجرلاناا ذه لعف هءأ غي ئثالها لام اوريذت عامملاو ةم افلا ىف4# سيل هناللاجرلا
 قح 9 ىمبلاغدسأ ةبترملاءذهالماولاو ةيعرشلا ىهانملا بانت او ريغالةرامالاس مالا
 نا قامت قطو( ىحملا) يلامجماهتآ ارمسبنيادوبك «لاجرنآرغردتسادناوخارك
 ىهو ةبلوجرلا هده ىهةياوجرلا» لاحم ةنوكيىتممسإلا ذهلاجر هلوغبتآرقلا ىفاعدا
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 0 |ىتح كلم تيم ذا! قال الا نال د_مهاو بضغا تنوفا



 [ يلا
 ١ هسفن هع م.رتبال» ادهن ةينانغالا تايوتشملا ناروثنامز ف هع ى ءأر طبال ىذفاوه هلا
 ديددلا سبل ثي دكا فكر و هنال اهلا طب او هدشن ىلع ا, ااغ نوكي لب بضغلا حر والو
 درجتالر نوكيا برل' تالف بشغل ا دنع هدغن كل جىذلاوهديدشلا منا ةعرصلاب ىذللا
 اةيوثلا ةروس وشب (ةبرم دن مىذفاو هل بلا ليرك ذل !ةمأ بو ةروصا اولكشلاوةرسللا
 (قئاللانال_هننيروطا بحي هقاواوروطتبتأ نورك لاجر« ةفاصلا باصتأ حف

 لا ةسايلا نم ثلا ة روصلا ةداسجلا نمهرهالنر ماب ىذلاوهةسيلوجرلاب
 نم .بازخالاةرو-ىف لاقو هئارك ذنععسالو ةراحت مج هانالل اسر رونلا ةروس
 ميلا يونالابرالا كلبة نماثلرأامول غلا ةرو-قلاقو هيله هّللاودهاعاماوةدص لاجر
 أزارحآه ردي ىاتسردفهحارناؤي-حو روى م توئمو .لاجيالولو رخألا ةروس ىف لاقو
 قوس نم قرمأ سمالارخآ اهاردف”ىأ ةيناوبملاج ورلا ىفأ اي ىنمملا) رذكناباصفرازاب
 نارازهدس» ىمرابتءاو ةمثوردةىناودملاح و رلاءاشءأر م زهراظناو نيباسقلا

 ازرا نط» ىلع ةءوضومسأر ةثام ىزث(ىنعلا كب مكمدزاو هبن دزا ناشزرا « مكسش
 لوذلا*اببلا فو تونا نوكسؤلا دلل مشب همند نم ىفدأ مهميف ىأ مه يعجب ناشوأ
 | ىثوموال ع ٠ ريك الور كد شاب ى وول فم بنأللا ملا لادلا مشن مدو

 ه«اكدسالاك ةوهشلاو ةرأفا ءاقف نوكير كأ ذإ(نالإلال (ىنعملا# ريشوج تو عئدوش
 لاو ةينايرلا ف اسوالاب ام .ةموةيهل الاعور نحسصلَوك تح نم نا فال فرس ور دف
 أردن"ىأ برا# قو رد ةاذالواغي :اًمنظ !ءوَملَاو ةبناوبحلاحورلادر

 ىزن مهيك كه راظننو سبا صقلا قوس نم قرت مالارخآ ةيئاؤملاحو رالتوكي رادق مو
 ,شوركلا دئاهوءشو ةريثك انور

 سول ةشحاسقلاك اع
 ناسف اذه # ترهرشزا ىوش + لءاحانراد ءاكناردوءك اودوخرتةدزدب تدرك
 ةلماح هلم ينوكس: الج كل حو زم. ع املا تقوثل::ىظذحا !هلالئاةهتنب ىلا بالا ةيسو
 (ىدملا) «ىرنم مرعب ىدغمرهز ه ىرتشدارواتسدو ةجاوخ» ىراع
 رونمرءغلاك !ووجو ىأردصلا ةيضفوءولاو دما ةيرقو راذعلاةب ,هز تفي هلرمعأ ناك
 ارت ددادزلا, تشك لو ىوتثم ةضفلك ضس أ اهردسو اعلا فةرهزلا مك اهدغو
 نكل جوزلاهوأ اهاطعأو تغاب تنبلا كلو [ىملا) ب واوغك تءافكردلا دو ذو ث هو
 انريخأو اهكوزتلمهاذهاو ادا بكترتالنأل_جالاوفك اهل نكيإل جزا د
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 ةفيكشمريس لالا لئن ما اس( سلا م
 هجر ختم ذ!ةووشلا "امم تألنم !تفغلم اذا تلبلا ذك كالهنو فان: اهم ثن/ناءاناك ةفاطا
 3 دادبار رثخ ددوو ترو رشنوج إى م عايضلاو الالءااينءعداسفلاو د_ةتاهفوح نما

 عن الا كاف ىطعاةر و غلا تناك ان( (ىعلا) ) يداف في وذقزئرفك انوا

 .«وندام ادنيزك اررتخد تفك لو ىونثم دا غلا نمهةوخ لجالا هلوفكرمخ
 هنم ىدعابت ىأ لمحت الثل ىظذحت هنم دي داس ارمصلا اذه هتتبل لاق[ىندلا) هيو ثءلماح نك

 (نملا)انودوسلار راه ابب رغنياءادك ا دمع دويتو زرشزك يف ىملازنالاديح
 :ىبك رافضو ار راملا بي رغنبا ةرو رشا نمناكريقفلا ذهل جي و زتلا دفع تالا
 كرئدتت ا قوش هنو 0 دودملا بي رقلا اله

 0 0 م
 لك ىوئموإ لك لل (ىناعملا) مب رذل- ىدومرةباردومترتخدا
 + ه و زارتخدنأوكا 0 ةقطالا ليمتالئلر ذم اباه رمأي
 .تراسريفلا جو نمو تنمكا كلا :نامز دعب( ىنعملا] شوا وناَخ

 ا نكي اللام لك ىلع ىأ نوكب فيكب اش ىأ ناوج امهنم داو لكج وزلاو
 (ىملا) 7م ششمكااب الدوكت شكه هام خيه شنئادىىخ ناهي ردا ىوتشم
 ديسكو ا .ىأروثأ :تخاهط ل سلا .أ نم اول تفعنأ تنبلاق

 .٠ كك 0 0
 ,شأ 1« نمزيهرب نكت وجاب تفك وو م نليفرؤي مو دئاق ل اعمإ / ىلظ هوو ىمصن

 الل السار ةرجلا لعفأ فيك ىأاي تلاق (ىنعالا) «نز ودرمالذ 3
 تسل افج نك سن ةردابهتساكك شن 1 زا قم نطفوران و ,زلاو ج وزلا

 يفلو طافحرانلا ل نوكي فيكرأراثا ةيحلا نطةالرسبب نبا نمو( ىنهلا) ع« تسافتو
 ةعم اهلا نيح نطةلاوراثلاك ةجوزلاو جو فص 1 عم



 (ىنعلا) وايام ىاريذب ونوو سموا ىوس»ك تفك كت فك اك كءذلا نكمال
 نحت كلتا 0 هلا موبأ اهللاق

 هدمت فنى صمت نأ وئالل
 تسناعنبا « تدك ا ع

 ٍياغقتلامخلاءاهو يناهز لاح أموال تنبلا تاذإ ىنملا) يرش
 (ىنعلا) دوي شلازثا تو نأك نكمهذ هدوُش فوم شجي! 0

 نوكسوةب رعلا*ابلارسكو مي رعلا فاكسلا تن.
 ترادو اهل نمنانالا كي ذا دشي نلوم ففعل يشل وة

 ,ىوتثههنعىرخأتهلازناتنو ةمالع لاحلا لاذنأب ىمهفا

 مقل نسسو ى »ا هش ف موول هم«لازوأ ةمرذالاتةىأداذاو هر .ءلظإ لب يشق طبشا
 سوبتسدو دوم دشرورغ مو ديشحاب د“ غادودردم درك انءدهاجتوهدروربهباس قوس
 نبات م تسوا قوس هنامزرهزو رما هك نكس ووُعَسككن ندرك رن تمرح وما

 مدهاجم كم هون ابو ىرو شر هكا: تاكد وك كم عهد

 نرد مرتي و را
 0 3 ورش دس هدأ /

 ةمعتلاويلالدلاب نو ةده اهلاو ةضايرلا لعفي لىذملا مث 201 قوصلا *
 هلساثلا يما: ىأ دوصل هلال ثعلا قو عجو قذب م ىذفاوخرلا هلق سوو
 ءاياوأ ن.هنأانالهل مهعركتو مويظعتب : و هدب ساثلا سوسو

 ايوريقونلاو ةمرحلاب 4قلملاو سان اماوع

 :فسوناس اذه

 اوراس م-موكل مواهميلعتو ل اةملالا هطبض لجال ضر رع
 كلاثلا دلما ىف هدم كياءتدر واك أضيرمم مهولاب ملمملا لاقط

 . 1 تب ب _تيببببتللا



 . رطلااذهىف اعدم فأن لاقو مسه ,[ىفوصلا كاذو

 داهجلاو ىئتسءاناربك الاداهملا فوةةرعموةراسحر هاظلا ف مهب رأو ةازغلاعم ءازغال

 لهقو دسالا لابخ ىأر لثملا ففوسلا كلا ذوىئاّدقو ىدتع ردت ”ىأو لحم ئأرغسمالا
 د مشب ههجو لعجو ةباوجرلا 28:تاركسو رورغمر اصلا او ةيلو ردسالا ايات
 0 نا هنالةدسأملا ىلا دسالا

 هفه عسيج نوكيال نأ 4 ىقبنيإ "و عدر (الك ) ىواضيبلا لاق ولف فوس
 مكةاروام متنباعاذا مك اي اطخ (نولبعت فوسإ ةرسسحو لايو كلذ ةبئاعنان اين دلل هيعس مظعمو
 ىلعةلالد ىفودبك أتئلرب ركست (نوماه: فوسالكمث) علمه نماوونتي واوفاضلراذئاوهو
 نكيتنر» ىوتشم ىسهتنارو كنلادنم ىالاوربغلا ىفوأ توللادعلوالا نم غل أ ىناملا نا
 ارك عم بهذ قوم (ىسعلا) هادي راطتدم[ناهك «  ازغردركشا» فوس

 وثم هليحو هداسةوىأ امندو برا اراث و مئالمىأ قب راطققتطب رهط ىنغمقأءازغال
 ةيبرهلاءابلا شاه .فاسءفسادتدنارناسرا ٠ فاع م و هذماب قوس نام

 مايللاوعاتلاعمؤوسلاق ب (ىنعلا) اواسىءعضانلعق (دئدنار) عاتملانونلا تو
 ىونثم هعشومو برا اف سىأ ف اسما بس ىلااوثاسواوبهذنا برغلاو فاعذلاو

 ارش نولغتملاو (ىنهلل] اب
 ضو بارنلا* ال كيال ملفت نود سلا نوغباسلاو .مهتنكمأ ىف
 : ,«الآ نزال ت ره اسسلاو مسهنكمأ ىف اوفي نينال كل ١
 نيذملا مهو (ةنهملا باص"أت ثالث انس (جاوبأ] ةيتايقلا ف (متتكو) ةمئاولاةروسفف
 ةنالالوخدب مسمأشل مظعت (ةنهملا بامصأام) هريسخأ دتبم مهنامعأب مسيتكتونؤي
 ريغ (ةمأشلا بامسأام). هلا عشب ءانكمهملكق وي نأ, لاهل ىأ (ةمأشلا باع و)
 مظعتل ديك أن ( كغ ,انا)أ دتبمءابننالا مهو ريكا ىلا (نوقباسلاو )رانلا لوخدبمنأ ثا
 ةالصلا له ارث نا نع معنوأ ىو ر نلالح ىبهتنا (نوبردلا كلوأ) ريطاو ماش
 هنشكز اب « دمار هظم»درك ًايكتجإلى وتم نوغبا-ىتمأ نمره لكل لاق ماللاو

 مئافغلابو نيرفظمانأ و اوعجروابرحاولعق مولا الوم لساسلسا (ىيعملا ع دتمدومئاتغأب
 | دن تخادنانوروا « ةوتفو ص ىاك دندادناغمرا وتم نديغ

 تنأان نك ىفو-ايهلاولاقو اناغمرا مانغا نم فو سل ااوطعأ ءاززغلا ضد» (ىنعلا)
 ناغمرالا كاذفوسلا كاذدو ارنيازينوت فو ٠ ,دفتزمثوت ونا ىلع ةهحاكسام

 نم تفك م ارج ىنيعسش هك ش دئتفكم سن اف ىم اعيش ادخلو ةهلا جرراخ ءامرو لبو
 قولا لاةتابضغو مومغمتن أ ئثىال قوص اولاقدعت (ىنعلا) اغا مانام مورا

 ااوبعل



 0 ررهطال:ازْعلا نين
 (نل) هب ريكموتت دكر جار ويت ه ريدا يدر وآهك شدننفكم سوى بضغلا
 قرش لئقلا لجالمهمادح اولا! ارسايأئيتا وسل هل ولات ةيغيكلا هذه. و أراك

 .هوزأن شربه نس
2 

 : ل ذوردرك ار باك ظىع بالا
 اذا اذكمزالمهتلا لعن !! دوبل نك ,ك راك ولو هال ك0

 ةازغلاءارسا نمارمسألثقو اجيملاذاامأو“ املا ئغوتلاكتاك ءىفنب دهاجدح
 ةكرخ سلب رد هب اردتسا رعسا نق وص

 بنا يةلوب رماريسالا لاذرفوشلا مْدنو ثهذا (يملا) 4

 مب ريقفات ام هحزا دئتغكموق 0
 اولي. لا اذهاوأراملموقل !*الؤ هايم

 ارشلعس « تسينتثكراتسدو
 ةطويرلارفاكسلا(ىنهلازع وبذلللا

 او ركتشتو هح فرخ أل ايجومناكب
 نمدح- او ىفأ(ىنعملا) شب وىالاسا

 قرذديلا 1و رمارفاكلا ال اذىأرفوصلاارث مأ ىف سسقلاو صمفتلا ف ةازلفلا كات

 (ينماا) ريقق ىالب هتف ىريشو مه « ديسا قو هدام ىالابتوسمه إو ىم وسلا
 بك ار ىأ اترك لا مبا لم يففلا قوصاا لريسالا كاذوىثنالاىلهرك ذلا لم

 لاذ (ىنغلا) عراك ارفوسهزيتسإرسسزا « واديباغ ىمههتساهتسدإلا ىء هيلع
 كلم نعم دير ا نا ىلع فوسل ! موا -ث اذكء ادي ةطويرا ارمب_سالارفاكلا
 9 .ىربك لو ىم موفلاسا ىنءعةيسراغل |فاكسلا واكو د انعلا ىنعمب زيتساو

 اموةلح كلم هس رفاكسلا ( (ىنلا) هي شوه هتفرو ريزبمداتفا فوه » شولك
 ٠و ب ركذوم .دإلل ىوتلم هلفع بهذو رفاكلا لاذتحت وفوسلاو

 أ تشتت جبل



 ءادي ورا ارذاكسلاو( |ىنملا) يي
 ترواشير 0

 هداسب سفن تسدزكو نو همه لب ىراثم ةصاحاو مدلابت الث ءارمتقل !قوسلا لاذ ولح مد
 ىمقلارهوىزاقلاقأالف ( (ىنعلا) «تسبرشب وطي ودشفوستارسعه ٠ تسد[[-

 ١ طوب ةرامئالا سفنلا اديب ب ند كلثملاززنسالا يي فلا لام أر وديشباسلا
 اءانلا مضي وننا ىلع افيسعشوابول_ةنوالذاسو هيلع ا يسشغم قوصلا كاذ
 دك ىلةر زج اعهدش ا ىوتثم سف اريسأ انهبطاخملاو
 (شيكلاو) لابجلار غم أوهو لال بو ر -«ءانتارسكب ل التىلع مم ىبرع(للا) تون شاي
 نممك كْسِد لت نمازجام تريستنأ نءاي (ى ملا بهذلاو نيدلاةرهلا فاكدلارسكم
 ثنا ىد سه ءشد ري دكا 9 8ك مانغا ذو

 هيلاقريسالاو ديلا طويرااربسالا كازكيلق رات قولا لاذ لوثب هنأ ١ املا
 آو أ أوهننو تسمح

 .ءاعدوم هلال هر دةئالك1 وهو
 نم سنلاءذهرا اء ريع في كا
 الا

 نب» :ضارتءاة4هلاو أش 9 15
 ذامني)ةفاحم (ةفمىذ ,قماعملاوأ) 50

 الف نيدلا مغ لاق نيلالىهتنا :بارتلاقوسل ىأ (ةيزنما

 بااقلاربأ نع هدحو رختقو زالادوكسل اةيقعااز اود هبلع لهسإ
 ينعي طيرثم ىذ ماعط او أ ةاوهرمأ نعم
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 لا ذاولق مهتيمسمريسالا فوصل :.ولغمةازغلا ىأرامل (ىنعلا) مغيردوتيحز
 ع باونوىثوجب زد[ شوهت « باكوبا دز فو هخ رربإ» ىوشمفيلابرذاكلا
 هيدغ مإل نمو هدبو هغ» ةوبيغ نم قأب ىتحدو وءاموءام فو هلا هجو ىلغاورثنو (ىعملا)
 (ىدلا] هي ىرجامدي وحظ ديسربب سب « ارموخنآديدبدمآش ب وخ نوح الو ىم هتلغغو
 "ابق راسو تكف يكىرجامم هولأس دعب موقلا*الؤ هىأر هلتع رام سروقوسلا أ امل

 شون نينا م زيزمىاتلاحءنياهتلاهللاإ ىع ةصرف يلع دجب
 ىأ نهزيز ماي ةبيمصلاةاماهدهامهللا لدشنأ هللا كدعنأ (ينعلا)

 :فمدبق ماهفت_سالا ةيسرافلا يملا رسكردج ظفل نان ةعالب ترس بدس أ نوي
 58 3 ىم دهرولاىرأالىلامىلاعن ةوقكبمعتلا

85 

 ا(« مثج خوش ندب ركب عرب
 ارذلا دالا ليلفرظا ادي در فاكلا

 م نتزمثوهدشوديلا ذركمشج نم ىو مجهرك اوار ماو ىم بيتر اتاب "ىلا
 | ىو ىندي نملفعلا بهذ تقولا اذ ىف اهرب دو سوو ىن الس ءميم عربسالا لاذ( ىملا)
 نارودن(ىنملا) مي دولوهرينوس تفك اوه جدو ةركشل اسم ش شح ش درك 9

 |هردفأ الوا ادن اراد هرم الانأ اركسه كك

 خيا مج نازك ك هنوكه ف 8 ىع
 | لفعلا نم ابهاذاشوهدمىسفن* اةلت نم تيرسا ذكهةصالبن قو مالكملا لوطنالو ةصقلا
 اد أ اذاناهريرقتىلعر دةأالوتلا ةبيولاب ىلارذاكل ار ظن رم ضرالا ىلع تعفو ىدح
 ,هزو لدنيا اب هكاروا ناز رابم تحصن ل ناطر ثلا بولغمنوكيالنأ 4مزاللاد اكرالا

 .تةسدزا هئشدو ىو .تسدرفاكمشح ندم هثدالكزا هكىرادؤنا
 .يطم مزالءرأب

 ارهظ«نوكشتالو مض:::التح ةزرابلاو برا بنا. بهذتالو ءاقئاشتايطم ةمزالع
 ىلع هللافنودهاسحلا ءاعاذأ6 سغنلا بوم نوكينا ضب رعتاذهو قلخل ك تحب
 قادت با بح اس ناكنا !ىضشةمدخ ىدسمافن النا طم مزال اولاقةيرطلاةداج
 ىج ملبلاو لك, الازرابمكنافا هماعط لك أ هامناما مزالوأ ةرفاكسلا سفنلا لانى ل

 ل



 ب «٠ دربنو راكب ء شداتغك م وغا#
 هزاذكمم بر1!ىفهلاولاق قوما لاح

 ةسحالالاولاتىأ برحلا فارطأ

 4 و م تك رش ع دسم

 |رمسالا ىكيعرودتن ملفا اديىأ كةنيفس ترمسكو أهي رغ ترس ادي ةطوب رملارعسالا
 ىو لقعالبانامزتيقب و ل دوجو ةنيفسثرسكى تح ءانفلار حج ىف تقرغ اديةطوبرملا
 ةلج طسورف تنأ دعم( ى»لا) جرس ىو نود نا ثغبتن دوو. رثدارم شل نأ نس

 سأرلا نركي ةكرعملا ف مهفيس بيس ىنعيةرك ١ سأرلا مهغيسسل نوكينيذللا عابلا

 (ىنلا] م انشآنل دم لنج ةننوح هان ثنو ةرددركاونك وو م ةحرح دم ركأ
 ٍتببلا ف أن نامعل ابرك قوس ا. ةفراعم كل نوكمالا لم لا ىف ةح ابسسلا ىلردةنوتم

 1 ىنعمر ةحابسلا ىلوالا ىنعف سائلا ةدم ام ىلع نرمانشا طلب

 ب (ىعملا) ينهتنممناب وكةماج قات قات «ندزاهن درك قانقاتز هك ط ىء
 ٍبرشق اط قاط توص هزيح ىف قاط قاط توس برم ا نيسح بافرلاو قانمالا ناعصملا

 /نيراسقلا|ةط ةاطك تسيل باقرلا ىف فويسلإ! رب غافل ىنعب نهتم ةسشخالا نير اصلا

 (ىعلا) م با.يح نوحرنوخنءىف رك بك هيفا إو ادرادةكرسس بنت سهو ىء
 سو رلا نمريثكو ةكرحوابارطضانل_ةواهعتا »ألك سو رالب نادبأ ةكرملا لسحم فو
 برع ةنراعم ل سبل نابج تنأ نيلي فو مان ]ومسأ كانا لسع باس اكم الا ىل-ه

 .توس *ادعالا قانعأ مم رسب ةكرعملا لك ىف مسموبن نان هب هذت فيكن لاجرلا

 رسقح ني ة+ط ثور. نيراصفلا .ةطك؟سبل مظع معأ هتفطغمل

 مدا ىرص برم ا ةرثكن مو :برطضت سو رالدنا دبالا نمريسكب را لحم فو تام

 اثفدس « ازغرد تابسا ىايو تس هريزإل ىم بابم اكم دلارحب لع سؤ رلا نوكستذرصبلاك

 اوأرام موقلا(ىنعلا) يدركمىرادو
 أو دال بلذة وو ةراسم مدع ا زكحسحب

 روك ذ

 ركل لحرأو ىدبأ تحت ازغلا ىف (ىلا) عباس هنشكه فرغ نكأ

 2 ؟ىدوه نيننب ا ا ىمءانقاارحب

 قولسلا رم _ةلاوهو رغربلا برو“ ءاثعم هزم ظفلو نيونتل

 تح ل غرم ةيروش ىهو هزم علل لك أ سيل ةمم الا

 نيدديابزم « نيؤس:اضياندروخ هزمت سئإل ىوتثم



 لاتقل افدرف ىأاءنهرظنالغربلاةيرو لك أ اذه سيل فوساي (ىنعلا) يدين مكفسا

 لغرب ةيروش لوألا: ز هحلايدارأو باثااىديدح ةرج مزاللا فصلا اذهىفو فيلا
 سو «ءلع للاى سوال معيفاذلا ةز معو
 انءرظنامدفنتو ةروشزكا اوه سبا برحلا وماي دابج لك

 فملا اذهلمزاللا ليف سلا !ذولمده

 بلغ قيةر لكراكس ؛لاتقاع يملا( لا ) «لايخ نوجملايخزادزي رك
 ا : نم لالدلاو ةمعتلا

 رو لكمهو لارثالارلكل انما إو برحلا ىف
 لها "اناا مشن والا ناكر ئةاظفل نوكستف أرئام ..!*انل اعذب ناكريراكس يلو ىلببال
 لاجرلا اكبر لوذبناك أر ارلا مس ءانلا عنبة ةيئاثاو راتاذاركسمو توا
 رانا نارا ةظفل نال مرار راكسيلو لابرلاراكوأ "ابنلاراكس دلو
 ًارلاوأءاسنلا ل .نافئفااارا طا !ىن_عمو نيط ارا ةيوازل بهذا
 :اكأموهو.ا سكي لرآ ذإ نبذ لكراكس بل برك لومي ,هنأك امزالم
 صال هولا بو ًارللك ىو. تنأوَنعيصالاوأ ربك الادأا ١ نم معا ذه هشرأعب
 سد ضاي#ت اك ف همزالف .تبيلا رمل لججٍناب ريؤنالا داهبالالو رغسسالا داهمإ

 '.مشديمار درك اها مر سلوم اّضو و زغران اتفه هكمحو رطل
 .ط نأكل اندر 0

 ليت ساوهثم غرذو رغمالاداهملا نءههجو رؤدةداوشلا نا مهلمأ عطا ةداشلا لأب
 سغتلا برامح ىىنلاوةدهاجلا بدى ةزعلاوا رات اوربك الادأوملا هبوب
 رم خوك راذكلا بح نالر .ةمالاداهإا فر افكلا براي ناك اكتاظي :شلاو

 'بوسو بولغ ءنآكاذاامأو لس م تالآآلاو ةلسالاب

 ١ داهجو رغصصأرا افكناداهج ىمساذهلودشأ هعفدف

 ةرامالا سعال اتا

 0 ىمرغصالا
 .نمىيئأي نا لعل نديلا ناب رع رم نيه تيتأ



 |رافكلا"ازغلةازغلاعمبهذهنا فب رشا! تيبل اذه ف نيعلا ةءاورو

 .ابيسنوكي مسوس هبي سي نأ ل هل رم نيعس:تارم انه ىف دبلن

 (ىملا) ب ريكىاج نم مروخ ريت كيان « ين شيب ردم كشاف هلا هنتوا ىم :دابشأل

 ولو ريك ى اج ةظفل نا ىلءربكى اجسام وس لك  ىتح نديلاناب رع مهلا مادق تبهذلاقوأ]

 .[| الهم ل موس ىنبدسب ىح لوشب هناكرثأتلا ىندع انه ل معتسا نكلا الحم كاسم ىنعع تناك

 ديس يع انعم بوكر ثفسو ربك ىاجتاوأ «رثأتي و ىندب نم
 93 ثمن ىل_ةىلاىذوب رطخل_«عىف مدمس

 دسالرتتلا نمو أ مرعابلاوقلملا ب رشىأ مما لكأ (ىنعملا) يىل تءديهئزج
 8# ىوتثنةلود بحا ملالارسباللاملا اذهودئازابفاودامثريغ هلك

 دوجربزا متنا هت
 دنذا ىلع لاير ةلاوهو نو ربكم وسلا نءاذه ىنديو ح ورتماكى ديوندعي
 لتةمرشلبا 8ىع لاب رف ثم هردقتنيوثتلاةادأ فاشل ارطشلا قو سيل ىن_هم لالا

 :لماهسلا كلننكلو (ىعلا) م«اهدوئ دلجهننبا تستضراك و اهريتدياينا

 ىعمذا ىلع افدفاو داضلاراكسيلو ملا طل ارهتيضل زاك دال اءذا .اهسوةلود

 » دراج زو رى دمت نوح ىم (/ ةرالكسالا فءابلاو ةءاصئلار وهلا دلجلا

 قارولا ىله تيهذ ىو رب ةداامشل انك ماتل[ىدملا] عدو زل هدو تول نر دنا مذ

 الادا ىلا ىلارغسالاد اهلي[ نما بَِويقاَسَسحبْ ردو سنا ةدد ادعو ذولطلا

 كف 0 رلاب اهلياذتو سغئا اةيراع

 1 تع ضو مرج ال (ىنهلا) متدش

 .ديد مارش هك و ٍشوكيدم[نايزاغ لبط كنب ىونثم سلا ليل ذيل ال فذ و

 '!لوط توس ىفأ سفنلا لوا ذيراكب الوذ ثءىفوك ةلاح -اسااو (ىدملا) هي شوكو زغ
 د نو رغوشو رت: داو ارو زْغاا ىف نيو اسلاىأ شوكو زغركسعنأىفذال

 :سح شوكبدك« دادزاوآ ارم نطلاب زامسنناظىم ايديك ئاذصو شوكو زغ
 نذاب حايصلا تقو هتمم“ىنأن انو .ىنطان نمىسفن ىنتطمأ ةلاملا كان ىفو (ى

 (ىنلا) 6 درك كتدركوز غردار شب وخ هاو ريدعآ ازغماكش زم“ و
 ىامتفك لو ىوتم ديمو ةذو هم ءازغلاب لاف: لعجاو 4 بهذا "اغلا تقوى أ م

 اممىسفتلتلعق (ىندلا) ياك زاوازغريماكزا « انوش

 نم نااك"ازغال كليم لاسحملا نمىنعي هبت أ نمو“ ارمغأل
 « تسب رك تليح نيكس فنىارك تدارؤو ىم هانولاو

 تن[ نمانا

 ,تاعاطلا بن امل كلبم لالا



 م4
 الاهشاو كليم اخو ام. سم كو سناب (ىعملا)

 ركم حال_صل ا ةروصت رافكلا برحل كتب غر نسي ةل لسا عاف عمت سا رك تايحاذه
 هلج تسار نوكنرك ف فوم :دايعلاو ةعاطلا ناو مدلا سفتلاهالاوةل يو
 كيت آ اميفت-مو اضع ىو تاو( ىنعملا) م تمراش ارتطمت شايررد ه ثءرآ
 سفن 9 ىع ا كي رأو: دهاجلاو :اررلا.اككم كرس ءاو كلم مسعاو ةلهلاب
 اذكى فن تارا (ىنملا) هي توفردنا ناهد تح اسهفاب ه ترردزامدتآدروكناب
 نوشلايدارأو مفالو نا لال, ةسحا سنا نوسلا ىف توصلاب فوج نم تأ اديدهتوانانع
 ناب م ىثكى ابا زور ها هك لف ىمأ ءااح نا لباهدا يم نع ثربع أ بم او 1
 ىلا ةوللاو لول لا نب رطل ىأ انه موي لك كلنأب (ىنعملا) هي ىذكىمناربكت اج نوج نم
 نأ اذك توما دعب رافكلا بذعباكى أر افكداحو رزة مبيذمتلا ىلا ىوربص-ثو
 ىملامقس غنا لأ: هلك رب عرشم ةبن وبما حورلا سفالا حو هرب دارأر ةراخلا ف بذهأ
 سيل (ىنعلا) م روخوبارخ ف ىذك كنا مءأ © ريخ ملاحزا تسوئار سك م يه
 نءدحال لعالو ةرلقتا ىف برشلاو لك الاو مولا دان :2كيأب ىلاح نمرمخ ا دبأ دححال
 تبلهلامو ةضاررلا ءذهل ثم تيشرو تلك ى مح حو لاح دسحأ لهل ىح دم ىتح ىلاع
 (ينعلا) م« نمراشياوىدرم نيبو اح مم ندير سزالس مهحازفرد» ىع ءازغلا
 ءادفو ىءاوحر قلل ىربتتولا اذىفو هنم أو ند يا | نم ضخ أ ةيرس.ءارتغلا ىلو

 مه ل ىتب ادعى اعمل لحم ىلاغن هللا بح ف ىرر راثباو
 .بائعلا هو ىلع امل تاةتاماكتلا « ذه سفنلا نم تعمسام (ىنعملا يي ىت بجروت
 ءايرلاو قاغنلا نم ىملختبلر ةلاملا هادهىلا تنأى تح قافنلا ىف تشم ةريقح اي

 موج ىن»؟ندب رص نم فخ رلارمسكو ملا مضي ىرم اظل نا ىل ههنيتومتو قاغنلاب
 ىأنملاعلا ف (ىنملا) م هدو يبنينجوترلاعو درد « ةدوبفا صوت لاعو دردإو ىمىوكستام
 الو رد الو :دئاةالبا دكنيملاعلا فت رسمو ين سمت رس نملابلا لاه قورهاظا الاه ىف
 ىلع ناشنلاباهتبتاعانأر ىروصلا* افلا ملطب ىسفن .-لوقب هللا همحر ضايع ناكر ابتعا
 ءايرلاناتلصامو ةةقانم تناكايرلا تيا طاسلو ءايرلا هتيعسشقاغنلا نالريغملا لبس
 ةالصلا هيلع هفواالو لقسسالا الردلا فكيف انملا نأ ىلامتةوفلر ظن: لورغسأ كرش
 نوربرس »نم حيه تولخزكم دركر نلت منقو تاكد ورش خو نو يعن كنتو ةماللاو
 ولاا نمىسأر جرخ | النأب ترذنانأ سفناي اضيأ لاقو(ىمعملا) م ندبني ا تس دز وج مران
 ثم ةولحلا نم جرح أ ال السا ديق ىف ىفدبمادام نعي ايما ديق ىف اوس قدينوكياملادبأ
 لك واخاف تال(ىعملا] ع دنكتزرد مم كو ركاب ف اره تولخزد هكتناز9

 ةمقبام



 (معوز
 تحسس سب سم بيب ب ل

 ىذا لمعا !نالئلا ههنا. شرم هلعضب لب: ارم او لجرلا هجو لجال هلع, الن د هلآ ل م

 قحىارزج ه شآولخر دنا شمارآو شنجإو ىم ءايرلا نع ايراعنوكن ةولاعا فرهظب

 نوكسالةعزمو هنن 4: ىف هنوكسو هتكرس ىذملا تدبلا كاذو (ىنلا) ددشاش

 نآتسربك اد اهب نبا هي ىمةولذاراتخاو ساشلاب طالتخالا كرت نم دبع اة قملارغل

 داهطلالاةوربكالاداهملار هاذه (ىنملا) يي تسرديحو تقسر راكودرهو تسارغسا

 هللاىشرو ههجو هللا رك اركلار دي»و لاز خسر لعف ا مسنم دحار لك رغصأر اذكسلا ىف

 ءلا) مب شوف مددبنجج نوح نت درب ه سوهو لقءاروك تبن سكن راك وى مهنع

 هفوخْهَدْشنموهذرأفلا لر عال ندبلا نمريطب ركقوز ةم4 ىذللا لاذراكس لد اهجلاو

 (ىعلا) ,نائسزاو ف اصمزا ندويرود م نانزننوج دي اببار سكن انهت ف ىماتو جه نوكي

 حامر ةنسأ نمو برا ف اسم نعا ديعب نوكي نأ أذل! لس نوكي ىذا دد-اولا لا ذي
 ةئسأو برحلا ف اصمن عما لاك دعبلا هل مزالملا ةكرح ىندأ نم فاض ىذا ىن

 *لاوسنتآ* فو سل ىع توبا ىف رت لاو حامرلا
 ةباكح ليفٍمّدقتملا وسلا! كلاذ بح اذه قوربا هو قوص كلاذ(ىلا] «فيسدمعم
 قوس شنو ىراثم فيسه:.ءط ضايع قبلا ا ذهوةرالا مالو: ةمراس ضايع

 هلحو رال وسلا كلاذو (ىنملا) « ناقوكم نزال عانوب نايذوس «.. ناجت ناروادشاب
 ةسيفوسلاو حورلا نم4 بيصن الهميخل تا جتيمال ماكتولو ريغال وسلا شنو لب

 مغز وح تدرس لكم سجراودوو هب كيل مال[ صب اوراس ىو سلا اذه نماضبأ

 نم لات هللا شن نيطل !نموه ىذه ههسج طئاحولعو (يعلا) يأ تشين وس دس شن

 قودلاو هئيفوم طويرل ارفاكل ار ظن نمش وهدم ا فوصلا لوب هلاك ىو ةئام شن هنريغ

 ناهةاوام امني سيلربك الاداولاو ةولم ارا خلا: م نيعست حورحلا دءاجلا براسحلا

 ناكف امين ةيسسا اذغنا:لاو فيلا هناك ىناثلاوةرظن نمش هدلؤالا
 باص أ ةيؤوسلاو ةبيطلا:ايملانمهلة_محالو4ةايدالةرو سوهو رالاثا

 ماوعلا ناف نيمو ءذم مسالا نيحبفاو راس هلىن عمال ىذحلا ىفوصلا شن نم ةديطا
 بكرلارممغلا مسملا طئام ىلع ى اع هللاو ناةرعلا بحاص قوسلاب قوصلا شنو. 3

 مولعج يش ةثام نم مكن اكف ىفوص شن ةثام نم مكه يلمع ريغ نم ةهكاسو صا
 جدوش نأ[ يىوسوم ىاصعات « دوشنابنج امتقنكارصسزانال ىم_ةيقوصلاةر وسب
 لاذ بيس) ىبوماسم نوكست سوره لا ساكر خم شوهثلا لل: نوكش تح (ىنهالا)
 هيلا ليد موصعو مهل ابد اذافاومل أل يلاق) هطةروسف ىلاعت هلوق ىوف ىلع :روتسمرصملا
 لاب ةكحصرح نوعرذموةىأراطف (ى دوم ةقيخ هسفن ف سجوأت ىداجأ مهرصس نم

 ارنراهةثكنزوسز داو فيح تنبأ



 مل
 نالاهاواودمتءاالواوتفتلب ظانابعت ىبودانديساصهاوأرو اح اهوثطةر هلا يمعزأ
 تاكرحو لاوفأاوأر اذا سانلا ماوء ذك هلم اية رصدل اىصعو لابو قد ىيومانديساصع أ

 ءاموكلو لا ياوطن وحلا فوصل لاوقأو لاعفأو قار ,!! قوسلا
 د م اسعؤدسدروش نارا مشننطىمةروصلاو رسغنلا ىف

 «ارعشلا ةروسىف ىلاسعن هللا لاق شرهتتلا لك ًاباصعلا ق دص مالا ةيخام نك (ىنلا)

 ىهاذانءاصء ىو هلأ : نانا نوهرذةزهباولاةو مي-سدو مهلابحاوملأت ا

 لطبتفارااقوضلالاعثأ ادك امو ةرصلارصم با ابسأ تاس [ىنعب نوكس أيام فقلنا

 غلاب ولمتو ءرذل ةيوسا اعلا وكل ىصضغتو ةمايقلا موي

 اوأرت .قملا نوكل ةواشغ مهراصبأ

 .ةنلاره-ت نياوغشا انا ىتح عيش شن نم مكعاسج لا طئاع ىلا

 قداصلىلولاناكمدةريغ ثرهاذ :-مهرص»نا4بلا نظي وار وتم قحلا فو ملا
 نور ةرخ آلا ىف مهل قببال تح اهو نينار تاه وملك اياصعلاكى اع هللا رد دي

 نايمركيد“ ىفو سف ىماسعلاو دول نيغنا |توعرشلا بوف انوكي وةلودالوا

 برملا ف سنيب رخآلافوصلاو (ىنمملا]«برشرج لاراب تسب دمآردلا « برح فم
 ناناطسمإو ات ثكسناو « ركت قو ؟ال اتالم برضلا لحالة سمنير شه نأ

 عجب ةلملاو او رفلاببدةلمهلاو ركلاتنو آملا منوال ىتح ىلا رشي

 يفلان دارا رم برشلا لسجالق أق وصوص ءرمسعلو هناك نياسأا بنا |

 ىم رافكلاب طلتخال, ب نياسملا بنام عسير م هنؤقو هرفببس ومدفت لمملاث أوو

 (يتعلا) مدربتودرزآ هس ركيدراب ه دروخمك ارىهعز ثنو دروخ مخزإل |

 ةحارجلا كيتهطن ر نادعب و ةحارجواب ردراهكلا نملك | بركلا ف ؤوسلا الاذو

 ازامخزالم درمان ىم مهلاتقف عرشو برحلاوةلمألاب رافكلاىلو ا اركمفأ |

 ةدحاو مرش «ديتو مالى تح (ىنهلا) «فاسمردنا مخزتسيي وادروخات ٠ فاز 1

 ىرتنم افك ارريضأ يرش نيرشعةكرعملا نملك أب نحو ةنب وهلا نم ىأ فازملا نم
 قأو (ىنملا) مدصرا ١قدص تس دز اج « دهدناج ىهنزب هكدمآش م ١

 ةلكه حور صلت هفد سد نمو برضو ىلا ىلتسي تأن. فيملار ولا قرسلا الاذا

 .هطب رف هحرج ارشراةكسعنا نم لك | هنا رب روسج رخآلا فوملا لاذ لوقب

 فازملا اكله« دينوكيال تح مهط سوف هسفنا رافكلا ةدهاجلا اعمجرو |

 ليت ف سسأتهئالر أهلا دع اسمي هلل صا ايو رض لك أ اندية هئانالوالا

 قاشلان مركب الو هريتعي نأ قد اصلا كل سا !ىلءفءةد صدم, 57



 دسم كنا 3
 1 .ىلاو قرصلا اذهدهابفيكرظنم كول_ا!قيرطوف اهاري يتلا
 ادئاو دئةرعرد مرد ور رهيستايمهزاك دهام تاثبا 2

 انزادنبمر ابكس ىرابثستخ ووو سغناكو ززآو صرح زيتسر مز
 !نيتحارلا ىدحا سأيلا ءك مشان صالخ
 همهاردهبكن مىرىذلادهابطلا لاذ

 اك( يملا يخي بكرد كي ىدنكذ ا بشرع و مردلج رد فكد
 + سففرب تضم درك هك ان ىو: هرصلاو يلا ىفا دحاو !ْنمىيري ناك ليا لك
 ىنأتلا قفواك<سفناا لءىروسلاو زاسحلا نركب ىدح (ىنءلا) يب زاردتدنكتاجدرد
 هدا سامهردنوعبرأ ءديو هتسيكى ينفر ملا لوغب هناك الب وطنوكيحورلاعاةعمجو
 نوكينأ ىنأتلابو ةبعس ةبناويلسا سف /ل ء اق ل نوكسن ىتح ةقر شتم ق د نا ىف !(يهري
 ئم لاقت فوملا ةباكح ىلا عممر ممكتت 5723: مكرج أوف ىلءالب وط حو رلا علة عما
 الاذو (ىدملا) م تفن مسخزوآتشكتناووأو فنتق تئر شب واركب ننالسمابو

 لاذ تالوجلاور هلا تقوو هنذوهركمأم دهتم نيل لا عمبهذراغكسلا
 | ىعمب انهّركسلا ناكذ هتمنةعرلو «زء عجيل مص ىلع ةرارماو

 «.تسب مهارثآهروخر كيد مخز 9 ىمرارفلا ىنم؟ سيو ةهاوصتلاو ةوقلا ى

 ةمساهلاىف لك أاشيأزرابملا فو هلا الا ذر(ىنعملا) ب تسكسش ىو زارينو عر تكتسب
 | ىفو مهلتاقوراذكل براحة: سمنيرةع وصلا لاذوا وطير هثمالس اهلا ةحارسا كلةوايرعذأ

 نامت توقتآزا دهنإل ىم لمعل نع قب وهدي ةعطق ةعطق ةيرملاو ججرلارمسكماة سم لك
 ةوق لقيت هتدحارح ةرثكدعم و (ىعملا) « شب وخدم قدسزرأ قدس د عقم ءشيبداتفا
 ناعت هللا ىلا لسوو هحو ررسو قدصل ادعم ىفاي دنس عفومفشم قدس نم وصلا 'لاذو
 اذاربك الا داهألا بحاصاذكح و رللر ابتعالا لب ىولعلا لالا ىف ةين امسءتلر ابتعا ل هنال

 قاهت هللا ىلا لصور دوجوو هندب نم ةررمخالهتلا ىف ئنذو تادابعلاو ثا ايرئاب همن دهاج
 ىم يدتغن كيلم دنع قدس د غم ىفرجنو تانج فيقتل !نارمقلا رو ىف ىاعتهللالاق
 ءاطعاقدصلا( ,ىنلا) هاوةدسلاجرناومترب ىنزا .٠ ارقي اسنيهدوبنداد نام قدمو
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 نماوأر فاو هللادايعاب صوصأتاا نه يفاوعراسىأ اوهبا سوا 3
 تام( هبحن ىض نم موه)ىنل عم ثابثلا نع (هيلعهللااو دهاءاماوةدصلابر) تارقلا
 ةروس ىف لال ىهتنادهعلا ىف(الي ديتول امو ركل ذ(رظةي نم مْمو ) هللا لبس ف زغقو أ
 ةلط و نامثعكاليدبتاولدبام نيذلاو هربغو بعصمو ةزج ةريضك هيج ىضق ىذفاف بازحالا
 (ىعلا) تسل 5 نوجارحو رم ندب نبا ء تدترو م لم هنند سه همه نبا 537

 "انفو دسأا نعح ورلا دعب سيل توم ا نمدوصمملا نان ةروصا توم سبل توما !ذهةلبج نال
 ىاغاس ىاهظىم حورلا ركن دبلارسسكن م,زلبالوةلاكو رالندبلا نانريخالد ساما

 نمربثك لفاغاب (ىنمملا) م تكعركب ناجتاءديز سف:ليل ه تذعر شنوخر هاظ هك
 نثنل 18 ىمنب رهبناجلا كاذاةبملاسفتلا نكلقيرأ مهمدار هاط يلا لاوملا

 (ىنماا) مدنا 1 نوخ بك مدح راتساهدنز سقت ٠ دئاءءنزدزهر وتكسب
 وهو ماهنايدارأف همد بك رثنولو ةبح فن وايح صالا ىب رطلا عملاتى واونل ؟ترمسكتاو

 كله ىأ همدرثن هندب مين دسبلا بكرملابو سغنلا نارك ابو سفنلا لغم ىوت ارب غىنلا
 سفن لاله مزاللاو كل هر يرحل [ترمكن ا ىئاركبا لا اذه لاف.“

 [شس دارأف توملادعب وجيل ةيحلادن كالهْياللاللا ذك رث نمسا دل اوبل ىارأسا
 جورالذا ؟ندبلاا ذهنالخ ورلا توم ندبااو روصو ليم مزلب الل وشب ناك لالا امدملا

 تومندسبلا توه نمالو سرافلا توم س رتل وكمل الف سرغلاك سراذالةب-تلابو
 (ىنعملا هب دشن آو تش زو ماخ هكا هدف هتخكووا طاووس كب سا ىمال ءح ورلا

 لاما« رطشمو ةهيتو ةينالإ نكترلو ةاهلا عل تل ىأ تيهذام هي رطو كساد ةشرق
 (ىنملا ديه سو معىدش 71 ىيرير نوخرج رك لظ ىم ملا ةلتةعو

 قسافورذاكتناك اذا لوقب هاك ةدا»لاابأ لوتغملار فاك تاكل داهم مد ةقارا لك,ناكو لوا
 بولط ىلع مزع سر فك هلاثمبرأا قراغكلا هنو ل ةروسا !ىف هنكلونايص لان ولم

 لساو ريغابرطضمو ارنالا نوكبال لول ريغ هقيرط قد و «برذتلتقو هقب رط فل خداذا
 ةدئان هئدبثوم نم 4ل محتال تاعاطلا بتاج ىف نكيمل هنا مادام اني رط ها دسج اوالو هب ولم
 ةداعلاابأ مال الاركسم عممد بستاو مال الا ىزب نزتملا ناكل ةداجش مد ةفارا لكب ناكولو
 افىاإط ىوتثم همالساوهناميا ىف قداسال الارسستالةدامثلا نكلو ةداجتلا هلارسمم

 جيلا و دمتعملا نيريثكل فاغاب (ىنعملا) ميدو ريم ءةظزوابتدردودرم » دمعم ديه

 اونوتنأ لبقاوتوم ىوفىله اح ةرخآلا ىلابهذيهنالامللاو تيما لايف سفن اديه
 خوذإل ىرشايح بهذ ةرخآلاىلابهذاذأت اينما ىف -ف:تاعاطلاب ضائرملاتالا
 قب رطلا ةعطاق حورلا تناك( ىندملا) عت لاتق فارد قايد نام «. وا غبن هكنتو »سمن زهر



 لافت هلا ةبحم فينا

 ةئبملاسفنلااضيأو ةيحةرخآلا ىلا بهذت ىمف تومتنأ لب تودو لامملا ىف توءناتوماهل

 ارظنياف ضرالا جو ىلع ىشم تيم هحوىلارظنب نأ دازأ نم ىوفل ىل :ةبحلا حورلاىلارظنت
 لديهدودو هللاىفءانفلا لهأ نءةيةيدصلا ترم ىلا لسساولاناث ةفاسقىفأ نبا حولا

 ب نيطلا ةءطاقهحو رف. شعل !فيسن ويلا د مث نوكيسهلاىل

 باوبللا حورلاتوجال فيلاك ا ولاجندب وفتيمةبناملا سذئلاو ةيناورملا

 ىلاعت ما كلان بطش نالم اي لاق بلة اثعوه ىذللا نر لاء نب رطلا ةملانةرئالظلا

 نمل انولا ىف الدب هرا سلب أل روه سبا ندبلا ف يسمح اس لحرا ردد ف قاب تنأو

 لامدلا تاذو نيعلا تاذ مهلمتتو فوك/العأ ىف نإ اعن قا لاق ىلا صن هللا نم هذ ةرصت عسب

 كلذ( ىدلا) م دركر مح هى نايم ىذرضركد نوه هرد لج شتوف ثن د رم كيذا طظ كم
 ىلا او ءوىهت ف نفت ىفنا ىلع يلاخ ءطسرررإ خلاك يلوا ءذهو عمجو هيو ةلجو ةلوحر

 لدر لاذ ىنملا نوكبف ةدحوال تناكتآو ةيردصلل نيرطشلا قىدرم»اب

 | نا<حولو ناالان الر ابغا لُس لام ءطسورخآلا

 لدماح:ديدع بئارم ىلءأ ةريسلاو فوم اورمملار ارمعا رو سل ارابتعاب

 ةيح هسغنو ةنيماحو رتناكناو*ابلوالاكناك ةئيم«-ذنو ةبحهحو ردد أ كك اذا مااكلا
 ماوعلل لات: ىناشلاو نيمرك الامرك [ءال ىلا عن هيلم هتيدو ةزعلا برهلا م لوالاارملاك

 ازامجدمم تدرك ثغس» لاك ةاوجرلا ىمىفا محلا لاح تاس لجالو مهل هال ب 1

 هفيلخ نداترفوث روس تآريرمصم ةغيلخ ندش و ثاعو دغاكر دروسم كن ياكت رو هدوغو

 اذه هضرغنئارندركرابسةناريوورايس ل تؤول هومر مثردب ناركءاي سايارربما

 قيولا وسع ةرو سال يح ةيراجةروصرمما

 اذااذه

 ااذلهو عمجو ترف ةلجودح او

 .نم هنكلابو -.ةرر

._ 



 تفل
 | نأب رصم ةةيلفتز اعلا (ىهاا) ) 6 تذج تشك ىروخ ل سوم شك« تثكزامع
 لامك م راتكرخاوادراد زينك كبف ىو ةيرواسانرافسراس ل هوملا دا, تاطا ع
 .«ةيراج بنام ىل لسع لسوملا داب تان لاذو (ينماا)  راكسن شدتامتسسيأ
 كيان اسرد» ىمقيو حما اشم دجري لاعلى
 امشفنو لد الام _دنالا الاوذسو ةيراسملا كانو (ىنعملا) «تسدغاكردلك
 ا 6 دابة يك ناديدوج دغاكرد سفن 9 ىم ءرظاا ةقرولا فوه ىذا اذه
 اربضمر ا سةقرولا ىف لا رسم تلموهودابغبكلا الا ذىأراا (ىنملا] هيداتت شتسد
 «(تاركسوايساب ل سومىوس « نامزنكدا:لرفاراولباظ ىء ميو غلا فد
 امادةءارو الجر ىأاناول ءزلا لاذ لرأ شتلا كاؤرصكلمىأراس (ىندملا)
 أرك اهك 9 ىو ددعلا كلا دئازرك اب لسوملاة يدم بناج ىلا بو رملا ىف
 ارو ل اريمالاوهو ناول هلال اذهالثأت(| ىلا بار ءاكردوردذ6ن زا نكرب مارماغتتاو تب ده
 هلذسأ نمىلاعلابأ كلاذعلقارا مرت اها ك[:ثكلطسي لل سوما ةدلب ن اطلس نامل
 مب راكرددم نيمزربن م مشك [:هراسارهمو نكس كر دهر وف ىعل هولا ةن دءبرخاو
 رمق ىهىلا راسل ال قلع هك اوال! ل سول! تاطاس الاطعأ ناو (ىنملا)
 ىأ ردصلا ب ناجوهو راكماا ىلا رامبو رضهلا طرالا ىلع بصماانا ىت-امىتنأو
 « له بحاسو مسرنارازهاب ٠ مث-ابودويووسدشانارل و ىع لماحلاو اعضحا
 متسر فولاب لسلا ينام بهذ ركيولاو مذلبا للة عمرو ارب ءالا كاذ (يىنملا)
 رووشم لجر خسرو معو لبطو خسرنا ر اره ة د فو تفر ينعم دشنا ىلع لءبحاسو
 تشكري« الالءادمل « ن ثكدر كر ددع ىف هنلم نوال ىو ةرأ -اساو ةيلودرلاب
 ةيناثا!قاكنالةيفامال ع و عرزلا ىنه#ةب رعل !فاكلارسك .كبداوالا(تشك)

 فذلو «فارط أر يشل ىلا - ىدعةيسرافلا فاكلار سكت دركررأ هو نأ كم نعمة و:
 هلد دعالىذلاذإر 01 فر ار (ىنعأا) دارطامما 9
 هدرز قينوم ىحاونرهإط ىوشم لسراا:دابلهأ كالهاادساةناكو عرزتافارطأ
 عضو برحلا لجالر هولا ةعاق اون نم ةبحان لك فو( ىل) هي دركراكربوا فاق هوك بحه

 تاطيشلا|وعدتاةل [قرثفماو 0 0
 ىاوكتسوريتمخزإل ىم الا ومرض أ ىتاادورغلارآن ىفمالسا اياه هاربا رز بال

 برشو ةيمرلا ماهل برا اذ فو(ىنلا) يش هربنوحدركر دأ وعين
 ق.قربلا قريب اكىنعب قرابوي ربك! قربلا لدم ىيربل نم فويكارابغلا ىو هللا ةراح
 اهناعلو فويسلا قرب 4خادرهاظلارا أ ل_>رالاكلي رة بيس برحلا ىفاذكب اصحأا

 تسضباوأ شن « تمدح يب



 (مه0)

 رمعدادزا ماظعبرح ل سولا لهأ ىلع عنو لوشيوناكق بلاك
 ريمالا لاذ ناكو (ىدملا) هه مرنوم نوج دش تسب نيكسشسج رب و مركز ير نون ئذخخ
 |راسدي.شلاجربلا قينيتلارههنمو ءامدلابك !-برملاةرارحب لاوتملا ذه ىلءاعوب أ

 قوروزاداةسرذ سن هلو همراكب ديد سومءاشإل ىج نكي هناك تخون ناو معمل ِ
 ل-خادنملسرأ لوهمابرحلااذ_هئأرام سوما اطاسو .(ىءلا] «لوسر شبا

 | ىنهثشكه ناد ءؤمنوخز ىهاوضم كد 8ىرتم الث الو ررعمالا كلا ذريوش ىلا ةملقلا
 اذهنممجمال امد قارهاو لف نيميلطأام (ينسعملا] تاركين زدت درك

 ىف ٠ تلسوءروثللمتداهرك ظ. ىوثثم نينافونييهاذاوراسس ليقتلا بارشلا

 كلوهفلسسوللاة دمشلم الدارحناكناو (ىنعلا) م« تسار استني اير نوخ نين
 ارتنامولظم نوخدربكنان « ارد نبار مز نوم وز نمط ىوتشءامد بكسال, لسا
 نيمولظملامدككسءال كح لخدل تن [ةدابلاءال_هلوةدلبلا جرام بهذأانأ (ىسلا)

 ناكتاو(ىدلا) هي تسرتناسادو نر شك ءز نبا « تسر غو كورزو لامتدا سصرو إل ى ع
 | نوهأ:دلبلا كل ند« فهنا ةرهوم+لاو بهذلاو لالا لاتةلاو برا! ذهن م ةكدا ع

 لوسرقأ ان (ىملا) هي تايه شقور دا دغاكوإ دو ناول هي شيب هدعكل و رنوج إو م
 لوسرلا كلاذءاطعأوركسسم_.ءلاربم او هوك ظنا ناول ملا لا ذرو ض1 لسوملا
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 فرظنأ (ىنملا) م ملا نتكراك ةروء دينه « ملا
 .:طمنملداو انهاءاوهطغاوشت[عبس سل بامان[ ةكوفتلا رو سلا
 ءار اكلزيتكت[ل سوم بح اسندر كراثباإط ارهثوارمج كئماهذخ

 3 ةيراملا كل: لسوملا بحاسراثيا
 1-1 ناب رانءنوكيال يللا مم بكس ببسلا الذي يمال وعلستو
 مب رببارنيادوزرديكمك فررس « :كيدم[ل وسر توج 9 ىودادزيالوذعااو

 اذدارمةر ردو لوما تاطلس د:ءَقأ ل سوملاناطاسلو بر تاامل (ىعلا

 رفا ىنعي نكسن مل ةروس ىلءآ لاقرك ذلارو | تاطا لا الاذو
 أارتيوتسرب ا دوعرد منن مط ىمىفاصقت هيلع بترغبالة ير املا تا سن

 متسلادباع ىلاعت للاب نامالاد معرف رك أل ىفال (ىنسعملا) هب تسيب
 كينأوهلاو مانسالا نيدباه د ثعرو هلاو مام سالاهذ- لق ىلاعت هلئادياهان أل ب ةروملاو

 شلاج ريق شاع تشك ب ناول ينل اوسز ش درو دك نوط ىمةمراسألا مسلاب

 تاطلسلا كاذنالاجلاوةيراجلا كلب لسوااتاطلس ل وسرق ال (ىنعلا)



 قب -سانجةسقلا نم ة-سااو يراسل كلن لاسجو نحل اف شاع نامزلا لاذ فتاك وك ا
 الم(ىنملا) مى بوبىاوهر دا ازدم ٠ قكىورب تاه ىرصو شعل ى مشعل
 ناليعقالو»اوهو فسوبةب ىفاضاز ةثاموديزلا لم هيلعءاعملاو هتحالرخوشعلا

 فرعال النا تةلف: ف رعأ نأ تدبحأةايضضازغكت ذك ىمدا !هئب د قنات ىاعن اير
 ئدوبنرك » نادؤشع جومزابنودركرودو» ىوشم السا ةبحلة باب لالفالااذاغ
 لولو ىسهلالا ف ثءاارحبج ومنم لالفالارودنارلعا (نمملا) ؟تأوج ىدرسساب ىشع
 ىدكوحمىداخك » ىوثمءاغنالو وشن ولالا دمجشأل ىسملالا و ثعلا نكي

 ىتمو تاشدوجو يفد انج حت ىو (ىنللا)
 لرغيه اك ةءورزلاب وز

 ةيقوشلا ةهسقلا لالا
 ذه تاكر حاكما لاثا ذك ىشعلار عج جاوءأ نع

 راصتالاوتانابثلادوجو ىف ىسيىتم دمجتملاو دمحضال ثعلانإب رسملا ملا ذهل نكيرلولو
 حورلا ة بتم ىلا لوسو ال :بحتر حورلا بح ال نكس ملول تايمانلااذكو فري و

 ْيدلكدوجونأ اذ لع تاورملادوبوبى كت يتوج و رلاىذلءادف تايماسثلا ن

 ىطمعأ ىلاست هللا نانا لاذ دور بوو قوه رضالارخ اورخ 1 ئش نشاعنملا ف
 هيف تيحو هدبو هحو رن مأزج تناك اذه 4 تاما يخل! تناك اذاةلاسو ةردذو وح ورلا ىذا
 هناويحلاو 4: حالو حو رالو*اغور ك كت ا دئاوبامالاَوُرَشنلا نم 4صحالداءلاو
 دش هلمام شوسنزك ه ىدناى ادن ىدكىح و راق ىمثابحو حور

 :نممب م تناكى ذل دحاولا سغنلا كاذاءادخ

 اعلا اذه دوحيولا ناسف ماللا هلع ىب ديس ةئمىقاحشو ةلءاحأ

 يا 1 هأشنمو هعبتمةبب رغلاراثآلاو ةبيمعناا

 !ضرعتلا اراهجنواليا هلمزاللا
 اوضر ةرهتفالا تان مكرهد مار ف

 .ءناكولو (تدبغت) ) «خمانوج ناروجو

 ماعم (غلم) '.براشلاوةب رعلانيب لرتشم دما« املاءايلا مت . (مع) ضايقنالاو

 ملح ىف تناكسل تاروك ذملا ذه نم داو لك ىف قشعلا نا كيلوا (يعلا) دا اربلا ماللاو
 تاكرح نأ (لساحلا) نوكتالىأ ةيلاطو :رثاه دارملا لم تناكوتمو ةشيقمو ةدمحم

 | نموىولعلاحو رلا بنام اماطت نمح و رلا نمزج تابثلا نوكو دااو ثنو كلالفالا
 ىهلالا قشعلا نم تلج ةيهلالا ةسيئنلا نمحورلارو وطر ىل امن لا ضيفو لضفل وها



 هدد
 سمو

 وتالاحلا اله ليدي نءحو رلا هله تءرأ و ثعااراث نم ةهمءابشالا لسن ولو
 ىسولالا ىشعلا ةكرح نءاهتالاسو أيش الا هذهقوذو و ناكسف جيلا لدم دح او لاح ىلع

 لاكلاذلاذ نو ةشاعو ( علا هب لان نر مجهول ءربدب اة ث ىم لاكتاتاتشاعهرذرذإو ىء

 لماكىسولالا شمل ل _ساولاىرطل ا نسفلا

 7 0 (ىنلا) 0
 نايا شرالا توتا هناا عنرشملا ريس للاب 1

 ا

 ةوناهلاود .ذاشغلاو ةيذاجلا وغلا 0 0
 ِ .املا بيو اهرشضي ماض عفديو اه ريلهدبلا ضرأ ىفاهناوخاو ةفادلاو

 د نمر له ف شك ىف قرتلاو لدتلا ىف هلسأب عرف لكى لب وهلكى لا نب لك
 نايوخ » هتشادثب هروجار هب تاول هبوب ناول ءبلا :سق ىلا عمجر ع ىبهتت'قآرغلا
 1 3 رف نم ىف الاروع أرثمأل (ىملا) م هةثلكب دمك ش وخ

 ا الهلا الإ ىأيلثلا مضب: روشلا نسا يب رطااكأ
 الان (ينلا) ر[ثفراو زاونآ اب

 5 ِ ,لايفتكمونا 1 ىأرب ماسلا ةو !مءامحتوأ
 مدون ىرا ديدي ثيل ناكديد 2 دو زر اد دو باوخ تثفربت ل ىمىالءام
 لايغر» ىم بعالا لاذ ىأرةاكظبنو بهذموتلا لافتا ال (ىنلا)

 ةوشملا ىرهو أ )6 خدي ردمدروخهد هوشعن

 هدو ثعوأ ةرشع ىتأطو ألاقي داس. ا رزنأ



 تبعا ىأر مانا ظفيثوةعقاولا تيه
 لايخ فيحايلوغيو اغيحلك أيوا 4

 |ءا سمأ ىوكروهو لاما روس ىهىتلاةو ثعلا كلن تلبقو ىتفطن*ام عا
 اريد رمت ادب نتناول هيف ىو غئانلا لكك ايندقاو اوهتتااوناماذا ماينسانلا نا
 الا اذ .(ينعملا) م« تاك ردات ردىدرم مستأ

 زةبلوجراارذبةيناحورلار !ب:ءابالةينأ هما ابنعابهنراسج ينعي ةدلو جو
 لاذ بكرم(ىنملا) يماسجلابىلاباالدزيمتدرعت ٠ ماكل دص» ديرد شع ع بكس حاف +

 رسكي ماسخلاو. ماجا, ىلاي أ الح اسوأ ةرهن برضو توما لباقو ماسخ ةئام قر خ ناوأسملا
 نيدفاروسج سالو مسحلارو جره نكلاروج ناك ولوربمالا كلا ةلوغب .أك تولاءاحلا
 قشعو عاضو لاسنا هنم لصح لو سم ابل لمرلا ىف رذو ةياوجرل علا هلو
 بهذرك ذا ماقلذا ىوف ىلع ل مم ةثامتاما قلو قرخمهنا اوشه فت بك ع
 ىوهل ىف هقيلقلاب ىف باشي ارؤ ىمىلابأ الح اس ةينر ةرملا هذه ةنتزواحت امة ركسذلاو لقعلا
 نينىأ ةذراقلاءغنلةلامللا كن فرممالا لاتر(يجملا) يك ىوتلاو ىدوجو ىدنع ىوت ساو
 ىوف ىلع الهو ىدوو ىدن# ىو ان ةجلأ بتال يحل ىف ةفيلقاب لاب الانا ىدثم

 ليسل تملا نيأو ةروشملانبأ (ىنمملا) هب زارداهخاند هركبارخرد « زآبالي وك
 ءريف اطلأل عج صرحا باليسس تاغ معلا الو ةرو ثلا د غن الرثك اذا صررأ-ا نالصرفسا

 أرالاو فوحلا تكرتو ائبع كافر ذمتعرزةرارحلا«ذ يأ [لوغي ءاكبارمخنا ىفةلبوط
 ةروشملا تناكولوةرخآلاواسنالا يف لويغ الت -لوقعلا بايرأ ارو انو فاخأ الآ ؟لتال

 تفي لبدوكيالىأ نركيأ لاردالاو لضاا نبأ دح أ دوو ف صرأ-!لخداذا نكللو ةءزال
 قبب وتركي فيك بارما ىف ديمو لب وم هريذ الأ لمح «دوجو بارا صرألا باليس نان
 ىف عفيف فوحلا لحلا قدعتت كادت ءردغبالف كارداو رفع 4نوكيفيكو ةروشلا هيف

 (ينعملا) هيد كوشغم نآدئيب كسب و شدي ه دس فلخت ىوسو د -ىدبأ نب ١
 ىاعت هوة وش ىلعدس موةلخ بناج نمودس مهيديأ نيبو مهمادفةرهشلاوسصرملا كاذب و
 م 5 اناس مهفلت نمو اًدس مهدي نيبوءانلهحو
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 6 لمضلا نبال _خ.زيل مع تسيج م لهد ىدار
 بلغنوال بط ىوبنألاىداولا !ذهو برضت اغنلاةبناالاةوجالاتااملا (يعملا)

 . | لوغي هناك ل لا لقملاةلفلر اعتسس للا نبال مف توكي كاع نوكيلم
 ١. لاذ كلرادش ىتح كل ةعنوكتام

 راواش تح ادنا نو ربنرج و ىونث ل فرخ ىأذ ةوها 4
 كلتعيرو_جلارمالا كاذناامل (ىنعملا) هيب تسرينزت[نزىا .نابمرد « سنو
 !ملر نيود قو اجراخ ءامرو هظسو نم ةل ءهملا ني لاب هلاورمسج :رخأ ةهماحتلجالةيراجلا
 زياقسر و تساوت ةرجرقم كورك ذنوج اف ني أرلا بم ىأ تسرب تز اذ
 ا تيهذرو طلاربمالاةل7ى ارك ذلانا ال( ىنمملا) يي تساي را كلزارغلغو
 هئهرينوكوا ادي هجرن» ىو: ثم لةاغو ةءايقركسعلا نم ماثروذلا ىل .تاضدواماةيراسلا
 مهءانرو-هلاربمالا لاذ (ىماا) 2 واشت ؟وجمه ىراةللاوذ ٠» فص خوض
 [رانلا لمراةالاوذ هذكب وةروعلا فوشكم ةعماتجللا لعق نم طفو ايش سيان ةلغلغلا هذه
 (ينلا) «تاهكانرأ كسل بلقرب هدف رب 9 رجس يشدو قرش فعلا بنام
 هسفنركسعلا بلث ىلع برشا كلو: دسأأا نيدوسأ ارك داعبسس ناوابلا ىأر

 عيمدز مهردلا هميخو كب وأ دس و هدمآ ش وحر دوي» نوجينايزانإو ىم ةءاظ*
 اهشعب برعضالب وطو ةميخ ةثاموليجهَلآَو جو ةلاَأَسب رخعلا لثم

 (رذا)« زك ت سيبابردج ومنوجاو هرد
 ابل( عاشار» زكر را

 ناولمب ل ىم ركسعلا ىلع ل>راعارذ نيرشمر لاجمل“
 راما مدعو ةيلورلا ناولجلا( مما هير تتسم ثوجدعآرش شي هرلح ىو دوي ء اد هم
 « تناك شرار شرسو ربثعش دزإو ىمعسبسلا الاذم ادم دار كلارك لاعبا لثم

 لمي ازوهلا ىلعو هسأرىظو فيسلاب هيريش (ىعملا) بتنا رز
 ةبراجلا ةميخ ىلا ب هذو عسيسلا لة ىأرب ,.١قلا جوك !هوبو يتلا ةيرابجلا

 م دوبىابر بن انسمهوا ئدرم « دوغ ىروح فاديوا اردو هكنوجإو ىوشم *أ
 ىارلجرلاىلءامئان ذكرك ذىأ هيلو روما كا2ىرأ ولولا نامل ا

 1 ا (ىنهلا م« تنظر كاب .
 جرا كدرمزا ةامردب ترد ٠ وردامىاغل نيربش نآطىم مترو اغا ءرك ذ قب وهل



 | نم ةبههتم ثري دهشلا نم ىلح أو لح اهو اهتورمسفلا< اههجوهتلا ءويحلا كنتو (ىنعلل)

 :ناجو درهتآنامزرددثدهتم هناءز ن[ثوهشوا بد ته .8 ىم هتعاصتو هتيلوحر

 / ::اعم أح ىأ اجو د رم املا عم راس نامزرلا كاذ ف ناولجأ !لصاحلا(ىنعملا)

 لاصتاز» ىملام لا قتامز ردى عمنا ىلعامقجاورخ لاب امسهم لكدش ا ناسورلاكناذ

 نيحورلانيذه ل اصما نم(ىنعملا)# ركة فاجن اشعر كسر ركدمهاب ناجود نا

 «ىدازوي رهزادباراتو ىم داولا ىهو ىرخأح ور بيغلا لام نمامهل لصب امهش
 ب/نارهظي وة دالولا قب رط نم أي تح (ىنعملا) مزهر شفولعزا

 لقاعلا ىلعت ليحل ماللاو نيعلا مشا قولغلاو منا اهر ىف نكرر نا ىأ قب رط مملاةاهقولع

 6 نيفي دياز قلاث دآم مج نيكل ىرهم سكودا كرهإل ىرشم ةبناحورلا ةسلسا بسك

 بيغردلا نبل ل ىم تلاد .!وأ ةبحا,نانثا عمت يجن امزو ناكم لك ىف (ىنعملا)

 داوتتالروصلاك لت نحس (ىنعملا) # رظار دىبسوست[ىو رنوح ه روصنآدباز

 | ناف ل (ىروسلا كلن ىرت بيغلاملاه بنا بهذمال بيغلا ملاعىف دونت ل ب سملا ماع ىف

 ادملاب اعّمجانإو ىوئعمر وة تتاعور «تبهلااذسرب رهط ةيملا اسهتحا

 "9 ىم ةرخآلاو اينالا ىف وهز ظاَب بيغ :
 |كلرهظت .آلا ف ئاتنلا كلتو (ىغلا) عكاشيوتاطب

 ارووسماضحاروارادنكستالر وغلا ىف هوت نير لكى م ظفبنت كتانرخو كباسصأ نم
 الا هلم دلوتالهنافصفانلاميشلا ةبح !صك اضعارربه كلل نيؤكب نيرغلا لاذ نا لافحالا

 ةده اثم بنحو مو لاسولاو برقلا هَل اهني لمهن امه بجبن كن الل الدشلا

 لب (ىغلا) يارئارذقاحلانادؤدم و ار تايم[ شا ىرا '» ىم لامجلا

 زاودلا» ديب از لمجزك ف ىو :ا.آب ةفمطم تايرذلا كلننا قدس اوتاقملا الاذرظتا

 نمتداوةيونعلا تايرالاكلتتال (ىندعملا) كلامو ىنطقو تروسار كي ره ه لاع
 ءانبلارثأ للطلاو للطو قطنو ةرو هتايرذلا كلَ مدح او لك قولا ءااو

 نيذلاو) روطلا: روس لوقب ىلاصن هللانال فاضقث الو ندس ا هثاآم تايرألاق امانا

 ناما) راكلاورافسلا (ممتايرذ) اونمآ ىلع فوطم» (مهانعبنأو) أدتبم (اونمآا
 !-1قنيروك ذملا (مهتايرذ معانءلسأ) رمفعاو را سلا ىف ءابآلا سو راكملا نم

 ماللا عشب (مهانتلأامو) مهل ادالوالا عا مواعت اولعنل تاو مهتسردىف
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 مهتمبناو حورلا اوبل غلا نم ىلا تقلا بلط ثنا دما اذجاونمآنيذلاو سنن لاق نيدللا مهن لاةلالس ىهتادالوالا لمع داري (؛ | ةدث از( نم مهلمص ىم) هانت اهرم كو
 نيعت_مازيوكي ل كاو مهتايرذ هباتغلسأ ثيدحلاا ذهيناسمان اهتافسو سفنل نس مهني رذ
 لاوس الاراث [رلاصعالا مئاتنادان ىبهتتائيشثنم ورلار بلعتا لمع رب زج نم صقتتمو
 قادحلا!نك قدس ةءابقلا ىفاهنان اند الوال ١ىاملا نأ امكسصف دالو الاكرمثو ري سخن
 ا تاسو قطنوةرو هنماجساشامارثأا اهم لكل نان دسلامعالا, اهضاتتو لامع الاازج
 امزيكأك «لاجص شرخ نازد سر ىنردن اكن. اف ىمنطنالورثأ الم بيغلا ماه تسيلو
 تويبف سو رعقنبحلا لامعالاو تدبلا ةلط ار لحس مج( لافع) يلاعترتو زؤهزفاغ
 [هتاوسأو ةيونعملا سئنارعلاك ةنسلما لاسمصالا جياتت(ىنعملا] ةينيغلا كن ارالا ىهسنارعلا

 لامتةلامعر
 جور (ىملا)4

 ىلم نوكبام كلر اظن اول ةقوف نعم
 ؛نالةلامع ع

 وَ زرخالارومالا راد تاعلا ىلمف

 تلمفام م مدنتو لدار ظنت كلا جوكر سيفا شن ل تيت أ اذا ةلالضلا عبتمابو ةيسعلالهأأ 1 لنا
 لامةرص هةفيلخ بناج نم لسرملارعمألاٌةيسسعم نأ ةسقلاىلا عجراذهلو
 ةلاذر(ىسملا) ب غودكيدردو اداتفا سكمنوج . قورد عيسنازاوادركمكءادإو اك
 بذاكلا يصلا ةباتعالاسو 4ناك ةيراجلا نال بذاكتلا يصل ببسب قب رطلا الا

 أراطاهلاءكارورغم

 [ ٠ ورديش روش ىادك شدنكو سدا دوى ليفثل مرملا لاذ نءانامدن راس لاذ دعااما.اراكلا لاذ لعتتاك شيماريمأ ناولبلا كاذو (ىنعملا) يت ارك مجمازارااميشي دش « تازادع دينار مهىز و ردنجإ» ىف امهنيىرجامةقيلشلا دعت لوفتالن اب ةب راسل هفيل ناب وب رايب اهلعف ىلا هتان لع وسط ارمالا مدن مايك زينك وأ ندا ددنكو سو درك هك
 « تشك تم هفبلخ ارو ادي دبننوجؤ ىمانزح هنم ىوغت الوا لصرمنمةذيلانا ىلمعتالعو ىلا "لاذ متلك اههجو نما. لاقوانيمي راما ىطمأذ (ىنعلا) يركمىرردش
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 تنقل

 مموواناركسراستي راجلاىأر ةةيلخلا نامل (ىنعلل) 4 تش زيتاروادانقا مايز سب

 هدررك شع سوهكنن ا دئدس ديد بكم ةيفقنارارمالا نرهظو مطسلا نم ةقيللا تشل
 نم رم ةثامرادهمةب ,راملا ىأر ةعيشملا ىفو (ىنعملا) دونش دنا ديددوخ دونك دوو

 أرارسالاناسةصقلا نمدارملاناكا 0 ا زامشقلاف مو
 فيكفركسلا 4بحوأْ اهلهتي ؤر مهب راف فاصوأ هعامتسا, رسمنا طلسف فراسملاو

 هللاراونا ىف قرخ:-او هيلع هللا ضادا ىلخلا 4 لصسب مر هشعو هلا ف اسرأ ععساذاكلاسلاب

 مجد[ تروس م شوه مثجبرهب سري وصن فصو ف ىو ةيلكلاب هضن بي غب ليش ى ال

 نيملا الة روصل انا مع اوريوسن ل فعلا نيع لحال فسولارك ذ(ىنعملا) يي شوكت [ىفداد
 ةغيلطارو دحلاهلسو ورصل ةيراملابق ا روسملارمالا لان( رماها ) نذالا ةقث الابن لءئالو

 عوتودات هضرامو غمر هظىأ تشمل سطس نم نوم كس امل جو ايسح وأ راع

 ةفيلقتاىأرامل لاثمالا تورش نيوهو ةحاضنلاو روهظلا نم انك عطسلا نم شالا
 تايدقاكرب_لشا سيل ة#قيةملا قو سم ةثئامفيسسوتلا نع ةدئازامناىار ىدرولا هذ

 هسوف هيابغ ىلا دح أ دحأ ف واذ ار ةنباسلاكربلا سيل لاقف سو هيام هه ىف هلوسرلاو

 هنووس نكسلوةثيهلابهكردتو فووملا لاذ زغعتت عملا نيع نانري وسن لفضلا نيع لجل
 تايبلاو ريما لطان امدوسملار هما ذا يْدالل ةحالو اهتئالونيدلا ةصح ةليمحلا

 لعف (ىنعملا) ب لاة موكيت ىا تسجل ط[و يح 2/لارث فاد نضع ىد ره درك و ىع

 اراشوك » ىء امهنيسيازيمىأ لاما نس اتتوكي ملط اءلاو قمل الو مله نملجر
 ماعلا لاذ (ىنملا) يي تسلصام نشف , تسلا نبا تفكو تفرك

 .نيءلا نكملو لطابا ذه لاقو وقساىأ هنذأ كاسم

 يتم » ىوم ررط فيلا: دهاملا فوك اا نم ص اللا

 .ةبسفل اذه مادقالطاب أ لاذو (ىعملا) نما ىلاهنضسبلغاتستبست

 اوفر هظتر ظنلا ةبنلابو غلا نير مظت نذالا ةبسنلا,لاوقالارثك او
 لايخزا بودي تسين «باوقحا شان دركرا باتف زو ىوشم رصبلا نم ىوأ عاوملا
 سلا لابخ نعاب وسحم سيل س مشل نم ابك <ث لاوطولا ناكناو (ىنملا) مبان

 فوط او(ىنملا) هدشكى تلظىوس شلابنآ هدهد ىرلابغدوخار

 (لايح ت19 ىم ةلللا بنا شاغملا بصس لايفلا الاذوالاب !ىلععب هسفن
 0 روتلا لانو (ىنماا) يشائاضمىتالط بشرب « شدئاسرتىر و

 |ريوتمك » تسواري وسنو نعش لاخر 8 يم قالا لبللا ىلع.
 كميدس ىلع تمت اكلنأبر هريوسنأ نموؤدعلا لارخ ومو( ىنملا م ّت
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 ولو سمشلا نم بتحا شافمللا اولوقب نأب سانا نمريمكسل ةبسسلاب عقب لودي هناك امل بحشو

 اهلايخ كييف اهعامش قطنلو سمشلا ليات لاذاثنأ ذهاب والاخ هذول ىطعب هقوشو
 لاثماذهو ,لبللاةلظتىمنلت 1ذهلر اهل ابخروا ةليظلا بنام بحس و مهولا ىف
 هان قسنمملاو سذنلاةلظلر امل اللا نع ضرعملا ةريصبلا ىمعأ ناكنم
 بانليختآ «تثارذهكربجل ت .ثك ايسوم» ى مدح ةعتسملا وح ىف
 فيفضل كل /ليخ الا ذو الهو لبخا ىلع برعض لتلك ذ *كممل لم نم ىسوماب (ىن»لا)
 .بلق ل عرصع لك ىف ناكنمىسومبو رهاظللهأ نم تال ايفا بح اس ليحل اءدارأف ةثامع
 ثعلو باجللا فشكمل عنو ىسول ىلحت ال هللا ناندو مالو فشكسلا باصصأإ | سهم دقو ى سوم
 مهولا لهأ نم هعبت نمو نوعرفقطي /هغيفحلو روطلا لبج ىلع ىلتلاو فدكسحلاراوبأ
 مهولا باص [لاعلا ىلع هعاعش ايمار» دوهثو هف كمل ىأرا اذ ارصع لكىسوماذك لايحاو
 فشكلا مليتفولا ىسوما.لوقب ودوهدلا باصعأ بط اضم هاك ه فيضغ نوقيطبال لايملاو
 اذهلو ةريسلا ىوهرذ هقطبمل نكسلو ناوك الاى عالع سا بناج نم كل نئاكل !نابعل او
 م ىساو هرنيزو ارش ابن سهو ىلبأن كدب خرشم نيه »ف ىم كلد اني الر لع اشبال

 لساو لاايملنا اذهب رط نمو هلا كلان اق ثسإ ىذأ ا كلا 7
 ىونثم لامجلا لتل لممتلاو قيقتلازابتغالاَلتءاتعتسس لاو لابشلار ابنماال نان لت
 فاغامهنال (ينملا) سد ونا نبا بوجبة اصبنال « سكب سار بح لابخز اول
 قيمحتو هللا ةفر عم ناو ظٌبت لوشي هناك رح لبق ًاصيال هلا لهاو برحلا لابخ نمدسحأ
 نا لايم ةبت يم دعب ىلا.عنهقلا ىلا لوسولا نان :الةيلب !ةلاودا دمةسالاو لماكسلا

 ةماصُنلاو برالا لاب نمدحال فوخ العلا ءارظنتلأ ادئازا دهب تايعلاو لاما ةبن
 زفوركدصنا قهر نوجدنك اح « ركفرذئازي- بوح لايخزب ف ىمبراا دعب

 يني ور فو رك ةثامكامزلاناتسر ثم لعفب راكم ا ىف برأ لايخ ىلع نونأملا (ىنعلا)
 ناكمتسر شمت و ىو الثم نيرضاحلا ىلع لّوفنلا نوشبف عصر كشنلاو ليققلا درت هلا
 نرق نوكيمامح نك اذار شفت (ىنعملا) هدو ىاشرهركسالجنرق ء دوام
 ناك اذالإ ب هلاك افك ةعاصشلا ىف نوكي نمل لاقي فاضل ارسكي نرف ف لكركس ةلمح
 شملان: نامزلا ةيركرشلاو ركل اف ةب راج اولاتماالابخ ىلع دحأ سلجم

 ةعاصّمل لثمو ىفلك ةلمحللثاميوهف مامحلا ىف بوتكس تسر شغنك مف نيرشامملا ىلع
 ازيح « دوشرسبسنوج عم لابخنباإظ م ريثكد عب هينار وبرح ا بف هتالايخ
 نوكب توأم نوكيا ارسبم نوكيامل عملا لايخا دهو (ىعما] ع دوشوطشم ىتسرذوب هج
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 | 2 فيكس خسر بح نعزجاع ىوقلا نالاب رطسضموارطضم عسر

 | انه سوسربخ أ امتنا ة-.املكربخن سيل في ىىشلا ثي دفا ىف رو نال براقضاو زمع
 قىاريطلاو دح| ءاو رتريمكسةحاونالا قلأ اوعنسام نياءالةاولالا قلب مخ هموقونم

 تسديز طاب ناكميغآ «دور تم جرد شوك كن كد هج ىم سابع نب نع طسوألا

 نذالا نم به ذبل عساودسمجانرعتل الرظتلرابنعالا تكامل (ىنعملا) كيدوشؤحوا |
 ىراثم اقح نوكيالطا. ناكىذلا لاذو: ده املا ةبنرمللسنو ل ايما نموه

 ,ىعلا) # مثبويمه شركر دددركئرهوك ه مثح عبط مهدو ث تدوكس يس نازل
 هو نركس مش !لثم ىه يتلا كنذأو نيعلا عبط ىلعاشيأ كنذأ نوكست الا

 جنت هج كلب ط ى+ ةميقا
 ةسين امسح ا نموهختْفارهوح اود سوارمسب كن دبه نوكموت ؟رلاكتدبلا ةلسج نوكمزم

 شوك »ىو :دها ذل عنام كبف قبيمو ةيكلللاو ةبناحوراا لصنو ةيرشبلاو ةيناسفنلاو |
 تعممسا اذانذالا (ىعملا) «لاجن[لاسوئلالد ته و لايخ نآولايخ دزيكنا

 لابخ نبا 'نكدهج 9 ىم لاسولالابج ىلع ةلالد لابخلا كاذو لابملا 3

 دوح امل اوال ل سول ارت ناك اذاغ ا ِ 8

 ةأرلالسالا ىف ةلالدلاو البلد تونملل كوتا 'قيسواداد رضاموبأموب نوكي ىتح عسا و

 لسا !لابحلا نا ىتح دهتحا حلا بلا فلل مى انا .ةوزلا ىلع ج وزلا لدن ىثلا

 نونا الرلد نوكنت ل ايفا ىهو اللا كانت ليل فاذا كرم نوكي .,لالارابخالا نم

 حلا كاذف ىف ابويه ادهاشت بوبا ةريضح ىلا كب ذو قيقملا ىلسيللا

 ةغيلم لا ناك سنك ب ئارمل داو رؤس: ىذلاركذلاو هتعم ١ ىذا لايخلا نمنوكتو ||

 5 :ريئكسسم بنا مادا دزه ءآر ىزاخ ا بوبهح ا ىفه روصقو «عمشسا ىذااربوصتلا
 3 زين دنسكت مهلوك ةغيلخ نآ ظ ىء هلءانوالئ ذل شقنلا كلاذإ قيما بوبحلا |

 امسح ناك انامزاضبأ !ةميلقلا كاذو (ىنلا] ب زينكتتكاب شوخ دركى واكش ب رأ

 بسب هلاب واف مناكىأ ةرقب ةيحلوارون ة بل ىأ ىواك شب راوعملعفو ةيراملا ك1.
 ةئلطاس نسف سس نم لاا اهواك شي و نوهتوهنأ

 ااوناماذام ايف سا

 0 ارورغمأب (ىنلا مب ربك رارغندنامىغع |
 ىا « نادواب دئامنى ناك تكلمت ظ ىم اةربهذهو هضرفاابفاب ثا نوكم الا كار ضسم

 نما ةدبوثم قيال ىلا ةنطلساو ةكسلمملا كلو (ىنملا) جي ناد باوحخ ارث آون. -

 | تادركى هارخ هجانإل ىم منان ل و مونايو رىزاجلا كلملاتالعالفأ



  ىهو ةاطر ارشلا ءذوب ضن ديزتئيث ىأ بث( ىنملا) ب تواكئدالحو جه دربكسك ه توربداي

 نيرد معو ونش ُك موفلح نم ك ناك دالج ل ثمر ور غل !وربكنا الا ذاموبرو رغفاو ربكسلا
 اذه نازعااشيأ (ىدلا) مت

 نمأمنامالا لسه الر آلا نااك ارضا بندا ج رم صم دخحتال هيلا يمل امنمأسن لابعلاا
 ااينفا ىفنمألا كاذوباذسلا فوختاسمالا لسه أ ىلع كامثه نوكيال
 !1لاعىأد جوال كلاذاة هنأب ركستلل قذاسنملا نم عمن الةمانغلاو

 ن* ترربداب وشب ىكبراشلاوهو توربو*اوملاوهو داي نم ةبكرهبراشلا ةطرشضلا ىنمج
 ةركشس قفانلات ال قفانلانمدوحوم ابنالاىف نمألالوتى أههيستالىأ ءارهلا

 الئاز ناكاذاف برغم او قرشملا نيامر دق هنكلمامنا ضرذا ىزناجلا كقخارعمأ ب لومي هناك |

 ةفغلا مونكملعا قببالىذفا ثلا! ذاق ايف فساعلا عب رلاو ف طالت قريلاكة كما اينانو

 اذافدال لاك كموفلح نم ككسمي رهالارخ “ان + لعفتنأ ديرتاف ةرخآلا ل اهل تمحو ذاق
 تاهاطلا ةرثكعم سانلا نءةلزعلا امم ءملاءلا دله ىف ن

 باذع نم يحالفىلا اراعىأ الغلا ىلع ىحتازم سمن ةنذألا ىلع موب لكنو داس
 تاركستم تؤ هم تالوف انما ذه لثاني: تأ ةع اطلا وكس فيكوشا سبأ

 ىنن ب از هكددركى زاب نبدب نا شبا تجاري ؤن ايي[ تاج فهو ترخ[لاوح أو رمك 1 ثعبا

 مهتجنال مهتجج ف مضر ةرخ آلا لاوح أور يكل تعبلل ا ركشم م
 هللا مهلئاةدانملا نوكسسص رثبالو لاعلا !د هربرمف ىزتالالا مهل

 ركشسةج (ىنعاا) « ىدبدنئركىَربحىدبرك © ىدرهديو«ثسنيا شتجإو ىو
 دنيشرك 8 ىم ءارآثنك انأئثلاعلا اذهريغنأكو لست "ىف لوشب هنا وه ثعبلا

 لعلا لاوحأ لفط ريل نار(ىنعلا) عب لق: ل فعزادثكز كره فتاه ه لقعلاوحأ كورك

 قهر ديالو لغتي الىأ ل فعلا نعالسأ اعلا لفتتبأ (هتيضن ىلع عالطلا 4 نكيرلو
 لاقوكيت امه دركن مك و قسم لاوحا ىلفام دنينر و ظ ىم ىفغلاكس وهلا نع ملكستا ١
 هناك اعئ اش نما لفعل ارخ ل اننوكي العلا لاو أ لئاعاضبأ أيرلتار (ىنعلا) يقدم
 ملذات لوغي واأ اشيأ هنبأراواسلا اذهربغ ئئناكو لهون ثعبلار كتم لئ الد ىوفأ لوم

 ةرجو مده الو ريغلا يو رم دعه سني و رمده نم مزلي الذ هريغملاءالف لاءلا اذهرمغ دها 1“
 عجريدأ مزاي البلف اعل نفل اجلا لاجرلا لاوحأ غاابلارم رينا هنالثرخ

 شعل ار نوكي الؤشعلا لاوحأ لئاطريإ نا كا ذك هضم متن الو السسأ لثعلا نع ل ةاه

 ىلعن قشءلادوجو مدع مزلبال و ثعلا لاوحأ لئاعلا ةفرعم مدع نمو اسمان نس .هأفى ذا

 نحل ىم ةدوجوم ةمايغلا نوكمنالنأ ةمايقلاوتعبلار كتم رمدم نم مزابالاذه

 فدو



 اراصم سؤ ىوتم ل يا بف الأم ايالثعيلاركسنم
 | مالسل بلع ى ومنبع (ىنعملا) يديد برش او ىهنا ىغمشح « ديد وج ىموم مج
 1 ةيؤر وعر دش دح أ الهنال لسسرم ىتهلاعماصءريغلاك اهةراتابعت اسعلل اهتدهاث لبق
 0 !ذلهلو ىلامتهقاالاء ايشالا قئامح

 ذيع كاتامو ةوشنإ انراربخأ رطشم نأ سعلاكننأر بيغلا

 دوه تجيرس 0 تع دوال ستردرس ملجايرس ملح 55 ين
 || نم تنأ مالا ةبقاعإ ءرل نيم ماوس انفم سأ أرلا يع تناكرم الا لأن كلو ”(ينعلا)

 || تسداربوختسدىموم مج ىهنثم رخآلاثموسأرلانيءانمثلجخو ةسبلاغرما
 مالسلا هيلع ىيوم نمت أر مالا لْوأ اضيأ (ىنعملا] يديديدبىروب بيغ مش شنب ه ديد
 أراهملالراره اطاروو تناك نيم ماذق نكسل ىلا ىدي أر ئاك اهئاذادب
 نيا ىونشم نيران اضن ىعا ”رمارغبكلاةروسول ىلاصتهقالاترسلا اذه
 قوالكلا | اذه (ىنلا) ييلابخأتي ثان ءورجعر» شب » لاكرددرا دنتاناب نضع

 0 0 رخل دنع دوكم وخال يالىملالازاكلا
 اذهنأكا ان(ىملا]

 ,ارسأ هما ثق نيبتالريسغاللك رة ووش موقلحو رشق فيما ىعالا يرحل عبلا
 مدرع مرجال «. .لابخ دشاب ولكو ج رام شبي ف ىونش» نكسلر قوشعملا قي دصلا بيبملا

 ا( حورلا سفن لك لب بسلا اذه نمو لابخ موقلملاو ج رغلا اندنع(ىماا) يي لامج ناب ديامت
 / .' عسب مو «قشاعل نمرلا لمت نك ال ىنعب الاه ى رت

 .منيدىفو نيدركل نبا « تسوخو نينآواكوج رفارهكرا هي ىونشم ىلاعت هنم حاورالا
 اهمووذم ةيركسلاةيآلا هله مو :داع موةلطاو ج رغا!4ناكنم لك (ىدملا) يي تسيرا
 مكلل نيدلا مت لات مالسالا لا ذهو هلجال مال. الا (نيدفلو) الرمشلا ( مكن مكسل) ىهو
 ا عم مكن

  رهظو'لواسل أر مأ هلرتو لاجرلاغابم كاف اسلا علب دان ةيبلغلا |ىوغلاوهو نمحرل | بزح ف شب
 هذه كح مسني قل ارطاسذغا لوصرةمي دم اتالم تاي باصأ |



 مهر الا ةرضحلا نع ردا سلا مالاب ةنداهلا
 هتعيبطو داع ناك م لكإ ل صام ) بلغلا ةبعك قو ر دسلا مرح قوأسفنلا ىراعس قرأ

 مط ةيهارو عنو اديشن هلجال نيدىلو مكتب كل موقلمماو جيرفلا
 انلامع أ انللوغي وهبهذمثمْب ونه ضرعي ةيندللا قاوذالا قوذو ةَعيفلارارسأ|

 ىركمكادمحا « نغس نك هنركراكلا انجاب اف ىم كسب واتم ةعحال كل امعأ كلو

 ىلع لوبتنأ ن مايو مالكسلارسسقراكسنا بح اص ىأركشما ذك عم (ىهعلا) «نوكربكاب
 كا هع ال هنافام الك ىلزالار فاكنل لقتال ءانرولا نم ب دمج لس او ةيدح الا ةريسلا

 لاذ بحاس دنع ةقيلطلا* يح ناب اذه 4 عاج كار ىور بو تآدزن تندمآ

 (عاجرج و تو دزتن [ىوس عأقجاىارد فيل نآف ى معلا لجال نسم ا هجولا

 اهناج أف ةراملا كن عمعافجالاركفتو ىارريممناطاسوهو ةقيلملا لاذ (يملا)

 ««دركىارفارهمزيخو تفخ دصخ هدركىاربرك ذودركوارك ذإ» ىونش عامجا لحال
 ىأهرك ذماقأ اهعمعامملا لجالو اهرك ذيع ذيعلالاذلارسكب اهرك ةزعف (ىنللا)

 نوناخن آىاب نايم نو 8 ىم مايقلاومونلااوءمدست ة بلادي .ةيرامملا كانو ءأيه

 اح اناا (ىمملا) رشح بشبع هردءآ اضف سب ٠ تسلنا

 شوم تشع تخل 5 كاذوهةو ذو ري طلا "در ىلملالا*اضةلا أ ءدعب اهلج نبا

 ةفيلقلا ىأ هذال رّسو (ىعملا) يديمك سعكت فخ ه دبسر
 هنوهتبهذومر كسمذما لام ا قون جالتيلاةنوسةشََممللاو :راغلا شيخخ ة

 مهوناكو (ىملا) ) 6 ريصح نبا ىدتتب دبش ىمه هك ربو نبا دشابرامزكذ كم هولا كم

 اذ_هنمفنم كرفت ىتااةبحلا نالثأوهو ريرصلا ده نمةقيلخلا كاذ

 تارت لاخلا اذهتي وبحلا هئم تآرالق عاملا ىلعاردات نكيول مدولا !ذميوريصملا

 لتثدعبر ا كتنالا لاو زم دعوهو لالا لاذ لسوملان اطل ىلا لسسر ا ركسعا اريمأ نم

 توهفءدزاار الزينكن فرك دنخ لا لاقراث .أ اذملو بعتتلا دعا تيه دسالا

 ناسىفاذد م طرينكت ا :دنخّئرا.. دا هفيلخ ندرك م هفو ريمان "تو هش نونو هفيلخ

 ريمالا كلاذةوهت ةوف نمو ةغياطلاةو هم ف عش نمةيراجلا كلت ىر و يضل كهل وص

 * تفك شزاوا ئتسس نآديدبنزإط ىمةيراسإجا ل طي بلال املا كاذمونو

 يفأ و ةفيلملا ةواعبرو فعض م ةبراسملا (ىنعملا) تفرك ش دلخ ههفهنرالا دمك
 واهي ندم دمآش داب ف ىءبيسلااو ص !(وكممو ةههفلا ىلإ موب
 :ناولهل ربما الا. الا ذ ةءلوجراهرط ان ىفأ م نان شم داو ريش
 ارددشدز؛ دنع دم بلاغإو ىمهدصق : نم تلعاك الأ ناكا# اهئاوءرك ذ ىأدما دنا نأكو

 كطدخا
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 تناراوالب وطوارثكت والاه ةأر اا لصذوأ ( ل م ودركى دهج
 ةعمتمتو :طوبرم ىأز ارذا امم د نكتإلا كس هئافخاو ئاصخل وفد ل تدهن و

 ار( ىدملا )6 نابزودو سم دن دمك بلاغ «نايكتب نو
 راكفالا امهر ررشلاوتدئاشلا لعاب ا ىأ ل صغلاو راين اريغ نم شيشملا نيب راشك-
 نركشفااملكو| علا هد تاهل ان لبس دنيوسمه هدوزن ىمدنخ ديشن احر على
 هدكغؤ ديرك ظ ىوتم هعفدو هظيسن نكميلف ةنغبمتفاذا ليسلا لاب رك اكضماهداز

 |رورسو مهو صضلاوءاكبلا (ىنعملا) مل قشسم ناد ؤدعمار كير ٠ لدئداشومغ
 عبتمو لو بالا هعبنمو نيدلا "كبل لعق لفت ندعم بةلام لكل تارلشعا ب بلقلا

 [ةفواونزحم تاروك ذما نم دساو لكلردوسالا دبكلا مثلا عسشمورمحالا دبكلارو سلا
 دحاو لكلو (ىنمملا) هي نادحا:ةفكردرداربىا « تآحانممىفزخئاروكب رهو ىم لاق
 ىلع بلغتن تناكع رتىأ نم لامار. .هلقت حاتلا ةردق دس هح اضمن لءاضأأ نكس نزحم

 هريط هقيلخ نسي « وزع دنخ تآدشن ى نك |بهجإط ىم امهندرعردش
 اهمكح سيل هنالادبأ نكس الرهن عغلا كاذو(ىنمللا

 5 دوز» ىو هجوبانايضفوارمط:ء/را الكا نب ج راما | وكصت ةذيا :اىأرالت

 نفيا جرخأ لاما (ىعلا) دياي تازكارمدنخ بتنك « ديشكرشفالغزا
 ءدنغ نيزإدردا» ىونثم ةهغوفلا ةةيقسي ]كك يطلار قوق دبلماءا ل لاقو هفالغ

 نانع وبلصقلا نم ىلق ىف عتو هلال (ىنمملا) مداد هيناوتفيرشعوكى سار ه داتفو انك
 ىوندادءوثم | يمريزفت ىلع ةم دغ ىأ نيعلار سكت رشم ينيطعت نأ ىردقت الواقدص وق
 بارصلا فال ىبتب رغتاو(ىعلا 6 مديون ىرأ .؟ببرجهناجإب هبي زش قمار فالخرووو

 لوغي هناكو للا ى عم ةيسراشلا للا فب برجل سفنلاوأ ولا ىأ مدلاب ةسح د
 و .زتلانع ولما يعاب ىكو ةواح ةمحص سفنلا ىف ىنبأنوأةواح ة مبحث ولا أنوأ

 1( ىنلا] (تبتتنكدج
 لدردإ» ىم هلوقؤبلي رمزلب

 رؤي يظع ىعج(ريطس) م رباريز تظفزدشك كدجرك« مط ناد ىهاموتناهاش
 ةراتناك لو انارويوظعارة نيطالسلا بولذ ىف نا ىلع( نمل« اكنمففغ(4 < )
 ىونشم نوءواءلودلا بابرأ ىرف ىلع ابهاذ باعسلا ثىق نوكي ةلففلا نمرمفللا كاد

 تنو (ىنعلا) تشرب زدي[ص رحو مخ تفو هت شكت فول ردت سهى خارج لي »
 0 رومالا ىف:رواشلاو ريبدتلاو ىأرلا ىا

 هس سا سبب حت سبمم يس يجي سسيسصأ



 (ىنعلا) تندر ملا مدوخش دوسن»
 كت دات سار وكم وو ىماثيشل ديغب ب

 ٌلرسأو الرسسك الها كفنعأ سلا تلفداوإ (ىنعلا) «مكتد اش نكست دادزي لح و
 لجالو (ىنملا) هدادرب رفتن ينجو دنكوسهروخ هدا مهربنامزالاف صم فهو ع
 فلحواهلع .عضو ودحاو ىلعادحارفح[ممة عبس عضو اهدافعاو ةيراخلا نيت
 تدرك شان ةعبسلاهوجولارابتعإ فحاسملادادعتر ريرفت ىلا انكعو
 قلاذه م تمشكب ةركوارمدلخ نا ببسوكت سار دكه فيلخ ماراو ريشمن وعنا هغيلخاب
 بيس ىف اهلالثاق اهل همارباو لتقلاو فيسلا فوخ نم ةفيلغإا سل ةيواحلا »اناناس أ

 أوج ن9 ىم مفوام لك 4ةير املا لوقو هيلا كر ءرظنتفذلا فيسلا اذهب كلنقأالاوكصشلا اذه
 كانتا نأرا لا (ىنعلا) مارلازدجبتتن[ئ دال. « ارلاوحاتنكمد كاع
 امسهيس عفو امو لاز از برارحود عايل اذ ة عاصم ةيلوجر نمةسعئاولالاوحالا
 (ىهملا )عدرماو فيلخ نابلسي وزي ءاور دال ةايرتضاع رو ىم عاملا نم

 2ةفيلغلل ترأو
 هنيجيردسالا يملا اة لقر نما (تدكرك حا مارك ذو ه تدناعج
 ئتسنازا» م ندكركلا ترق ل ثم عاقءركذ وةلامح لاكن ف لانه نمةهطلا بناج
 7 0 دك« شوك سوماننبا

 صنا 0 م
 نوح مراكش [قح دلك اراهزارإو ىملاسةفرارسالا ىفع رش ةبسانملا هجوم

 هتدارا تقلعتاذا نكل بوبعل ارا: ىلا ناك ولو (ىدعلا) يك راكمدب منحت سرد هاو
 الانا ذماورصملللا اهرسةيراملا*[5:كرسلارهظب ةغب رشلا
 !لامحالا نماصبفارذب رذيت نأ كابات تدني نأ بلطي هعر زن
 موي) ىلا عت لون ادله ىل ءدهشي ومكعموهو لاتهئال د ءرمظب
 ميلا كاذىفدح أ لكارمظ 1 فلامولال رت تايناو اننا ل بالا راج



 معن
 اوبآ 9 ىرتنم الم مدنلا هعشن الو هنييرت لل هريصغت ىلع مدني و زي زعلادفولااذهرس

 فورا ناجلارءالل (سلا] باز: اا تا عع
 ضرالا نيزتقراهزالاو رامتالا اهم

 ه زيقسردوجوتاهربتسه ءزيد لردع زوراجتا» كى 1 |
 ديدهلاعس رلاىأوهوناروالا هيف طقاسنتىذلا نازملادهبديدطاعس رئا اذه (ىنعملا)
 نبات سدروخ هجره ودرش اديب اهرست آراب ردو ىومايقلادوو لع تارو ليلد

 ىذلا لك ضرالامذهو رارسالا عييجر ظن عسرلا مايأ فو (ىنسعللا
 هنن عبتلمعرذ,ع ررتدأ لايارذبلكرمتو لمع لكرئأروهظ:

 باصعلاو رطملاو*املااسم- ضرالارا رس روهظلابابس أ قا هلانانةمايغلا !مويرمظب
 قاروالارث[نازلئادع رك ذا لعجو ماسلا ةروقلأ سمانا :ءامىه يلا راو
 |ريطملابهتمعتىأ (هقاةحر) ران ذا قلو ( ثا ىئاىلارظنان) مورلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاق
 يف) ضرالا ىلا 100 :نأب امسي ىأ (اهتومدعب ضرالا يح فيك )

 0 نا غراتو نياالج ىلا ( يدنئثلك ىلعوهو قوملا
 «يسالإلا ضيفلا بواغلا ضرأ ىمص فيك"

 تتقروتسملا, نتا يدسم املك ل نوهظلا
 ًادهشب وممل امر هظتر ثاومالا نمضرالا تحت نوفدم ار هظب ةمايغلاعوباشبأ ضرالا

 مهراسأو مهعب# ميامدهئاهُؤاجاذاىتد) ةدصسلا محروس ىلاعتهلوت اذه ىلع
 يشي موياناقيسداك لصفلا مويداىامت ةونورئارسلأ ىبتعوبو (قرامس اوبك ام مهدواجو
 م شومر وشل دبب دمج « لشيروخو تخردره جب سو ىو اجلوذأ ت وأنقروصلا ىف
 قالت[ اوسأر ىلهرهظب هتلج هرم عم ءامللا ئض شر ومو رحت لك قورعرسسو (ىدلا)
 تيملك لمس اذك أمسأرىلعر مط عس رلاددهتاذات ان ,أ منال هلت رطقاذااتتلا
 ارن[مكىراجزا هدر ز ؟لدونىوزكى رهط ىج اذه نمةسااو ةمايغلا عوبرمظي

 بارشلا كلاذراهم نموه هنمذأتمو ردكم كلر طاخو كلف مغ لكن * (ىنعملا 3
 فلا ىماحلا نم لسحيا ذكرا لا بارشلا برش نمل سحتاكل وي نأ سس نب رشا
 ةقلاخعنم الانات كلاناثاب !روك ذلا نمص ال1: !تباط نانةبكسلاو ةزجلاوملالاو ةبيصملاو

 امير نكد كوفادك بلو ىوشم ةبصعلاو مرم ابا رشق ارك ذه دصخ ةاكفناعو رشم ا



 1دءآربكن نما دك أ ٠ راسخ
 لاو بعتثاوملالا نافارها أب ارش
 هازرفوم< اكد سانشوا « تا نادت ةفوك كراس نبأ ١ىجةمعألا لاو زينأك ةيسعم

 مزحو ىأر بحاس لفاع ى« (اذرفو) نا أك [هكءريدقت (هكاك) هب تسا

 :-ناك ولوأم.ةواهغارفتءاواوءم رواهرهزئأ ة.لا كلن ةفوكسما تارا مانا اذه(ىلا)

 ىأربحا مالئاءانا ظني ككنملاملا د الردبو مهذب نكمل ةيسعملاو عرخلا ة:هلار ومال

 نتالامكةفطن ه ارهناددئامت هفوكسشا ىمةيالولا ةبةر غاب نئالا لصدتالو مزحو
 ةيلساهيشبالن كل ةبلاويملصحولو هرم هر هز نسف (ينلا] ميار هئادرع

 0 .2 ,ره الناب دس مومغلا ضعن لوفي هلكهبشنال ىأ لا+ ردد 3

 هرشموف لمردتت النك لاين ةعررط و ءتهر زكا
 "|| راكلاءازس كل ذك .ثيالرهزلاونسغا !ىارظنتل أ ءاينا

 هدئتام كمنادو رثاابالويه 8
 امباشم سيل هل أو لو يشل دل نع اللة اد ماتسل لوب وا !(ىنماا) م رص د

 ةرمشلاوئ ”هئاعنوكسنال ةبطلا نا عم اهله[ 5 مالا

 (ىنملا)« نانحد ان كتسضانزا مدر « نأ
 ةفلبتلا«دانعما الو ماعطل اوزيل ست

 هتدامى حلا كلذكو (ئعملا 1 الا اجل

 و ل .ةيلصآلا
 ىع راغلا لم نوكيال ب امسلا نكلو ةيضرالا ةرخخألا نمةيلسالا هدام باصسلا كلذكو

 ىسيمانديسولو (ىندعلا) مي ديدن دشرا لس تروسب ى م ديدي دش ىسيع لب رج مدزا ا
 انديسريظنوذنو لثم ناك ىتمةروسا | ىف ىسعان ديس نكل ليئاربج ان ديس سفن نمره
 مال-اهيلع لي ربح ةشْقن نم هروهطو 4 سأ .آوهتدام ىسيم ان ديسس ناكر لو لوغب هنآك ل يئارعج

 فو ةروصلا ف ليث ارمج لثم نكيرل ىأ ليث اربح ان دم رم نو لشمنأك ىيمةروصلا ف نك-او

 ىيمىنعم امك مب الات لام ىت ىروكتا عيه الاخدتام كتلك اهنامما وج
 ةعوشولا باشخالا ىلع شورفلاناديعتا ىف ( ان) بتعلان (روكسنا) هبشب
 ٍبارثلا بشن نم نكس بارتلا نمل سأو هتدامناك و لو مدآ ان دبس (ىنعملا) بتعنا شب رعل |

 ذك

 : ىمرخ لاثمورمظ الا ينعم ديدنا ىلع ديدي دش نآو بع ه ديدي دشر .عضوم عقو ةاعست



 هد«

 .ومجللولا (رادقأب) مرادواب
 !لفسأ هنونأب هبل نو ديرمئذلا

 نا ىلع بلسل الكشي ةيسسوسنلا
 انت[ ةيفاببلا دلل ةنج لش نوكستىتم
دردو جر لصا ادن سي هرئادنتا تين ىلسا عيه) ىمأتا ذولوعورذلاو لوسالا

 || 6 يص
 سارااعجو رض م لصأ لعفالا 1 هلق هرثا أوءءرغلا با ث.لسالانوكمالا دبآ (ىنلا)

 اذا نكسل( ىنعلل) حب ادهن اغرب ىىهانك و حنبادشابنىلساىيثليل » ىوتشم ةسملاو

ال ارصم روض الب قلمصم ىلا عندق ا تمور سأ ال دبع نوكمأل زج الس
 هقانال ب

 هون ف ىو الس عجول نانبتة يخسر اوعجو هدبعل هئمصيالديجارلا محيرأ
 ناك ام لكو (ىعاا) هت ورا مهىوبدنام ىغرك « تساىثنا .هنشكو تما

 ابن [هنمهاعمل سالا هبثيالةررصل ارابشع بدلا ذا :ناكسولو ئيشلا كاذيصسالما

 ىوتثملاقا لولو ديرغاا ةطساو ةمااطلا تناك اي ةيرفعلا ابيسةيصعملات ناك اذهلو ةقيفم ا

 تلع اذان( ىنعلا وو توتو :

 المات لاوح الا هذه

 3 ب لي ألك لوغي هناك ذر سعملاوةوهشلا نم

 ©« افتغانكباط نكرازدو ذ « دابتعازارمتكذ فا غرك 3 ىونثم ةزومرجو

 ىلا عن هللا ىلا عرضت روذلا ىلع نوابه َيصبنألا الا طن ناو (ينملا)

معنا تسون ءادخ ىا يوك رايدس نأ دم كم ةرشغملا بلل او
 ع ازسو درو +ردريغ 

 يمل لا ةداعلا نا تل انو ىلالا امن السبل مغلا اذه برا لفو ةرم ةئام دعا (ىغلا)

ا نسل لسع ىذفا نال عاف. ءازج لسمم لكو همني لك
 ةرثآو: .”ةئهلاوءالبل

انه عن نان ةين سفن ةوهش نم تا ضرعف ىنلا ةذآلاو كل ىلسم أفا برضلاو
 نمبنذلا 

 ناصسوتىاإإ ىج كنع هعف ديلةرفغملا بلطوا هنالارع رضنلا هحالعرابتهالا ةمج
ن أ براي (ىنملا] يت مشو دردارناب مرج ىف ىهد كه متسوملظزا الا

 مظلا نموزتمن اس ت

 هيلع لحال بن ذيال دبعل نام ادام ىعب امعو اعجو ىطعن نم بنذالو موال نر وحلا

 انورج اد يعم نم زف ىمديبعلمالظ:نلبرلمو لزغلا بانك تلفلنالغئاو جرا

 |لعاذعبطا نكس انيمسامرجزعفأقلاولو (ىدملا) مار عوكدباسب ىرج مهلا
 اد اببسىديشوبب نوح وف ىم مرج ةمغلاو مغلاوهوةبمهتلا ناكلا ةنمركلا نأ

 /رابنعالا نمهببس تيفحن | ننال براي( عملا هيرادهديشوبار مرج نآ امئاد « راب



 هيلا
 , الهش لو هيرو ىو ماودلا ىلع قلخ نيه نع هرقسسا مرحلا لاذ بويعلار 9
 نركيءرامطانال (ىنملا) هيدوشرهاظميدزعتسايسزك ه دوب سمرجر اهطاازسك اذ
 او ابنا ف مضفاور هش ىنا ماب اذه يمول هلق لابسسلا نموكرل ا |

 .ندركمزع و9 لومي عرش ةصقلا ةيةب فو ىويعرتسار انسايف
 .بحاسرب واملظو دونواىا 4 ةنباكت سنادو دهدوا ايارا زءزكو داكو عودا 3-3
 سرب مهماقننا نآدنكم اهنمارك اهكديسرتودا مرا ايلثل» راو ملعذ*أسأ ن مودك لصوم
 فقوالر مسن اطل مب يرعنام اذه جيدمآدو ورف شرسر مها .ر من نبا هكت انج ديكدورفوا
 هوفع ناس ىو اهل هرتسر ةير اجاب هلبق نم لوما ناطاس ىلا لسر ارو كس! لحرلا ةنايمخ ىلع
 ةير ال ىف لبق رمل سرملا فرصت ىهو ةن ايمن او ةنئلا هؤه نا لع هلال راسه اطعار همر
 نم ة.ث املا ةروس ل ىلاهتهتلا لاقل سوملا لهالودل هالو لسوملا بح اسءدصفل ءازج تناك
 تق لاقداسرملابل كلب ردا رسيغلا ةروس ف ىلاعت لاقواماعفء أ, نمو هسفنلذ ا اص لمع
 نم مقتتا تارصمن اطلس فاو !هلع مهيز اجل ْئثا مم هتوفيالدابعلا لامع | دصرينيلالملا
 ىأرلسرملاربمأب هعذ ىذا عمطلاو لاظلا اذهنا كيم أر ىلع ماقتتالالزني تأ وسملاريمالا
 ميدركرارسساو تلزو مرجداب « دركراف غم[ مآ وخابماش و ىم«-أر ىلع لزنر «ءازج
 نم هبنناهئم ةعقاولا لاوحالا ىلع ضتوو ناكل هدر إلا نم مهءالر هشام (ىنعملا)

 هنلزو همرجرك ذنوهةمرداصلاأطلنا نمرْفْغَتتآَوةسأر ىف هفص عجوا أ
 مدرك تأ دوخا تفك لو كم :رخآل(قبَر اي كالي قئالآو خا ذهو هلعف ىذللا ءرارسساو
 :ناطلسلا لاو (ىنءلا) مناسرنمناصت[ىازجدش ناسكلاب
 نمرب « ءاجزمدركن اركي دت فج دصق » ىو فسورلال اودؤ از بناك س اشلاب هتطف ىذا
 رز ىافريغلاج وزله طقستلا ت دسق بسنملاو »املا وق نم( ىنءلا ماجي مداتفاو تآ دم
 ديق عفو هبخ الارثب رذح نهوهو في رشلا ثي دما ىوق لمرنبلا ىف تعقو و "لع للا لاذ
 1 ران (ىنللا) ع رجال دز ام فاش ردوا« مدزر كيد ىسك ةناخيردنمإل كم
 يس .2 لهاا مكره إلا ىم ىتنب باب برش لبق نمل سرملاربمالا لا ذمرجالربغلا
 ,رمغلاو قفل ريغلا لهأب بلط نم لك (ىنءلا) ني وات سداؤف هك اداردو لها هوج
 بلاطو ههأ ىلعا داوم نوكب نأ ئالومف رغلا: أ ىماي فز نم تسعي ىلهالداوخ كلذ تاما

 هدب ش اثم هثيس از نوج « دوشن[ى ازحنآل ثم ناز ىونش» كعأب ربغلا انزل
 ةثيسل اءازج نوكيا! لمعلا فج نم ازا ولات دهلو اهل ازج نوكي اهل نال (ىنعملا)
 + ىو -ىدبشكى دركب دس دوج يف ىماهلشم ةئيةئبس'ازجوىلاعن هنا لات مل
 .ورل هم تيصس بسلا ترهظ أكلنا (ىنملا) م« شيب و شريدوت سم ارث ؟لشس د
 00 1 سم سس ل سس ل سس ع سي ممم

 تنايخ ار دش اوني

 أو «تلذخ



 امام

 يطب تي زو فل صولا بحاسةيراج بس ترتخ ا ىفال صرعملا نس قر أو ديزأو صرعم
 |. زينك لسوم هشزا مدركبسغ ظىم لاراشأ اذهلو ءرامللب ىلبق نمل سوم اربمالا
 روغلا ىلع رجال ل سؤملا تاطلسةيراج تس (ىمملا) حي زينود زاروا نمزا دركي سا
 (ىنملا) ,نميى أت ايخ ندر ,نمىالالىدب نم نيماكو ا» ىم نماهوبصغ
 ناطلس تن امل ىنعب انام هتلعج ىتن ابشن ىسات ىاىالالو ىبمأوهىدلاروسملاريمالا اذ
 الولملا ىلمف مهك ولم نيد ىلع سانلانال دنع ايرجتو انيمأ تاكنم ىننا ل سوما
 او ىرازكن يك ت قو تسبن ف ى هدابع ىلع هللا لك اوزوكب نأ اوغيلبل هللا قالا
 ,سيلن آلا ىمرهطأطللا كاد ناامل (ىنلا) مي ماشراكمدركشي ون تسدي رم
 ماقتنالا ىرازكنيكى عمانمف لوقعمربغ ابناراكىدبب تلعفىتالمامننالاو ةازاسحما
 نآلا تلفنا (يعملا) هب مرسربد ياس مه ىدعت نآ و موحوريسناربهنبكمشكرك ف ىإ
 ناب مهم لك ءاضرل مهلع تيدعتو مهل ظور الا مهم تذلسخ أو مرم او ربمالا لعم اغتنالا
 دمانلب نيكتانج مه ف ىوثمةلاحمالء اراو مالا اذبةاعىمأر له أيودوعرللتلا اكاذ
 مجالمرج!الدسسمت رجو قأءازج ا اذهاذك (ىنعللا) بارو عامتنايمدومز 1 ٠ ازجرد
 |مرابت 2 ندرك سوم بح اسدردرلي + ةياينلا هب - برخلا برح نماولاق
 7 رح ىلعاضيأر دذأ الو تبقررسسكل صوملاكبح امو (|ى»لا) م تسخين رركذ نبا
 ىمك ؟تافاكمزا قح.نامدا دو ىونثم موفر أ رتتالا تعبد ارأو حرحلا ىنمم سخ نا ىلع
 لاثو :افاكملاو :ارزاجما ةهج نم ىلا عتيل عطش! علل م هاندم « دع ناتفك
 ةوغشلاىلا ([دع)دا هلال (متدع نار) متمتاما ةينانثلاةرملا دعا (مكهيرينأ كك رىسع)
 لهل دعلا ىلااندع لمملا ىلا مدع نار نيدلا مها ليثاراىنبةروسف نلالجلا فاذك
 ناونارمغل ا ىلا اندم نايسنلا ىلا د ناو مركل ىف اندم مدنلا ىلامت دع ناو لضغلا ىلإ
 ىل دع ذيادهلا بلط ىلامتدع ناو ةسوب ىلا ماعخالا ىف اند ةيدوبعا | ىلع مادقالا ىلا تدع
 0 ,ةاترحإا ىرثم تاذحلاىلااثدع .ابرغلا ىلا مت دعناوةءانعلاب مكساصتخا
 ادم للا ا ذه ىف تلا كناال(ىعملا) نت ادو 6# ته مو ريسربف م تسين در _اهضبا
 لاق لاهرالا ل عرسشم ةعرااو ريصل اريغدو# كل سيل لحن اذه ىف دعب هيف مقنالا دئاز

 اننا 1) تفز تاوهحرىا نك حرو تفروهسانلظأناانبرط ىونثم
 ..كر زعظع تا محر نات نيحارلا محرأ ا امر انل نك أطملا
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 مل
 لاستقتي راجلا ىلاتفنلا م (ىندللا) ب رتز نيم مد نشمك [رنطمنب ١ «.وكماو. زينك

 هتوعن ىذه مالك ىصرئالحآلاوأ دعب هيلو ةئالن آلا كل: ءهتعمسىذلا مالكلا اذه ةيراجاب
 نم مد تب اك نيز | هلا «نمدرك مهاوخ تذج ترعما ا ف ىرثمدعد هبلو ةنالولنم
 »ذم ىملكنتالهفا كدشنا قا لدتا سو ضرب اتأبلط أ ىلا (ىنعلا)
 ٠» راصرثمب ودزواددركسلن و ىوشم دحالرسلا لقنت الو ا_ةناخمىرضت الو ةياكمملا |

 نانالجت ىو نمنوكيو عهسبالربءالا لاذ تس (ىنلا) هي رازهد سكر دركديوكي رك
 ةريثكت ام دخ ىلع فوفو روم ةنام ىو «لمفو ةسأ ف لعخ رممالا لاذ

 | راوج ىلعو هن رجو هتنضعا ةرم مكر( ىنعملا يب ماء هربسبو دب وتزارخب وخخ و ما هدركش اضم
 ردإل ىم اريثك نايم دنع مس ردن ةنايخ ىراوإلا فر والو

 أرومالا عج نمت دجو أو ( ىنعملا) هي ماه درك زا مهدويونا نق نبا
 لجال ىلاعفأ نما ضي أ ءاضق ةعفاولا ذهن ا تلعف ف سبل

 ىتةقسمملا فو هنمرهاظقلا فب راجلاريمالا ةنايخ تناكسف ز وملا ناطل ب تلم ىذا

 ادادلا ب رمل كلسو ةر دغلا ماعم هعبفس ربي فرتع |هنان ىربكلا :داهسلا هي هلا ءذهو
 أردتشك هاري رخريمانآدئاوخٍو وكيس اكو شم تاهآلا عسج نمل خفاسنالاو

 هروتضح ىلا هريمأاءددمتقي راك اطلس امل (ىنعلا) م اررشي داره مشخ درخ
 انلا نم نذاعملاو ظيفلا نيمطاكلا نم ناكىمد رهغلاركذتم هسفن وهال هيضغلنقو

 بيلا كلاذنم(ىنمملا) مب ذيزا

 تراس ىدفومأ ىمينايلغىأري زا ةامإ ريغ
 سار دنز رذر دامؤو ىرثمردقل !نايلغك اهضوج لغب :برطشمر وضح الم يرام ا»

 نوح "ىلع اماىداومأ (ىنصملا) م« ت-افجو روج نيتحدر رمت ردهنوا ٠ تساهمتحا
 « دررضحنوخ درب تريغود شر إل ىمءافحو ررجاذنك اجي قيليال ى دلو أ ىه

 نماتطبشو اهتربغ نم متقتوامد لك انىداوم أو (ىندلا) ب درى ىخحلت تصس كلزمتكتيزأ
 ارترس « زيتكن با مءاوخدادار وك نوحإط ىم دنا ةمكحم :رارمةيراطاءذه

 تنأف سس انلا نمدحاولة,راجلا ءذه ىطع [نأ باطأ ىلا ال (ىسما هزيزم ىا نبات سرتيلوا
 ةرخ « رارعبدوغىزامابوتدك ظ ىء امىلو ًازيزعان
 :َتائاقو حر ر لم فنغاوكحوربا ملول اة راما ءذه لجالتيأ ارآثلنال (ىنحلا)
 شدركدقعإلا ىع الريفلاهطعن تأ فا هنالا نم سيل اذكرمالاناكا ذا: صولا ناطلاس
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 هرذعر سمن اطلسررقو (ىنعملا) دسم درخوا !رصرحو مشخ درك دريسارواومااب
 ىأدمدرخ هصرحنو هب شِفرصمن اطلس لعجو اهاباهلسو ربمالا ىلع اه دمع مث فيل

 هللاذابعاوأماعي و للا اوبنتبدأب وللا ىئالل وها ذاهو هبسضغو سرح لئتو لازأ
 توفو تسابك ار ىكمو دهدنارخ نوهثو نوقار ىيهك انمسق نخ هكن ؟ناساط فاصنالاب

 ارهزرسو تبي دهد ناك رف

 . + ماينزج آرب هدوش وجت كو اهمنت
 ابئع مجضعت اناس (اينالاةابحلا ف متثيعم مهنيبانمسن نحغ) ىلاعت لوف ىهوفرتزلا

 |ريغقلا(اضسد)ىنغلا( موضعي نقيل تاجرد ضن قوف) ىنغلاب(مهضعد انعفرو ارق مهضعنأو

 ٍنلالح ىسوتنااينالا ىف (نوعمس ا مريخ) ةئجلا ىا(كيرةمحرو) ةرجالابهارضس(رضس)
 | ضعن قوف ةسبحل ا ىف مهضعبأ درو نيبحلانيد ةسيلزالا ةبحلا ةمسقف كلذو نيدلل مسعف لاك

 ةسرالا رضع نيئداصلا نب ,رملا يفشل عا شملاذاختاك اررضس اضع مهشس ذبل تابمرد

 هلا ىطعي لوبان الومو ان ديسو ايندلا لهأ نوعمجت ام اهله الريس ةالولا نملب رةمجرو

 ناعاطلا نماومرعصل عامجلاو لك الابار اهنوالبل مهلغشي ورمسجلا ةوهشو ةوق» دبع ضدبل

 ةينامسملا ة بتر ل والاف ةكالم ار“ اينالا فر ةسلكيلا دسم ضعبل ىطعي وتاد ابعلاو
 نوفاوه الرتوتسب ِر ورسزا قفاناوهزرس» كاظم لانك ةبناسورا ةبتسمىفاثلاو
 | نمامسجاننجاوسومل اوىوهلا نع ضارعالا ىأ مراتك ىدملاو م سب مغيب
 دوبنوومكيباهممت) همانرارسأ ىف يناثبنل لاقوة يذلا :وكِسَوَولاَو ىوملا كرنو ةيلوجرلا
 تاعاطلاو أن ىذلا ىعي هيف ةرهتالىذلاردبلا ل دق(ىملا) (دوشوتمابتزح ناره

 هللا لاق ةمايقلا مويالارهظنالو ةمابقل اريغلابوسنم ةوصحمنوكيالايناحو رناكو تادابعلاو

 ىف هدزن) باوتلاوهو اهسكىأ(ةرخآلا نح) هلمعن(ديريناكن م ىروشلاةرو- ىف ىلاعت
 فيعضنالم( اهم هنو اين لا ثرحديربناكن مو) رثكاورشعلا ىلا ةنسحلا هيف فيعضتلا (ةئرح
 ايضنكمايندلا ثرحح ديرب ناك م دفا مجض لاق نيل الح ىسهتنا (بيصن نمةرخآلا كامو )

 دلوتت تلا بفعاو ههذسو همهصر همكب رباقلا ىمج نماينهلا بحث [نمىأ اهم هنؤن ه

 ةبعهلاو ةيعبسسلا تاغصلاو ةيناطبشلا ةئيدرلا ف اسوالاو ممذلا قالخالا نم

 ىوتشمةينايولا قالخالاو ةبناسورلا فاسوالا ف ىأ بيسن نم ةرخآلا ىف لامو ةيناويحلاو
 ارصم ةقيلكت ناكر ولو (ىنملا) يي ناريمغبيى دمار وادوب « نارخ رئيس شديرك ف
 | صرخاو ةرهلاو بضغلا الرتهنالءايننالا ةيلوجره نكلنيلو ةراخر ربها ةبروك ذنم

 |مشخ لرثإو ىم لاق ذملو ءاسنالا قو رع نم قرعةردقلا عمرك ذام ؛لرننان بروك ذلاو

 ٍبضغلا كلرتنال (ىنمملا) «ىرممغبب رو ىدر مسه ه ىروك[صرحو نوهشو
 مس عت سس نعد سنس سل سطس عع هس ال سس سس تت تع مع تلا
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 لرت نم ىنسعب ءايبنالاء ازجأو قرع نم'زجو قرعر ةيلوحر صرحلابنابتالاوةوهشلاو
 ىونثم ىلووهر ءاينالاةْوق هبقو ىدتممو لحجر لاذ تاعاطلاب لغت ثار ةهعذلا نالخالا

 ىنكيال رن (ىمملا] م« شكب راكمؤلا داوخ ىمه قس ف شكر ردنا شابموكر خ رتل
 ا سمالاريسأو ىمظعلا ةنطل -!! ىهو غلاب هوم دي ىلا حن هقباتالربهلا بر وك ذكعبطر قرع
 ةينأ هسمللا نم نكيلولو ىو ةبتاحو را فو فيعض ةيلوجرلاو عاما رمعم ةظيلخ ىأ نال
 2 مي |نكمل ظح

 (رفللا نم مهنيذلاو) نوعشاوتم (هوحشاخ مهتالم منيل نرنمؤلا) زان (مأ)
 مهجورفل مهنيذلاو) نرذؤم (نرلع انذاكز ل مهنيذفاونوضرعم) هريغو مالكسلا نم
 (متامأتكلسابرأ) مهتابو زساكأ (مسمحاوزأ ىلعالا) مارحلا نع (نوظام
 ىرارسلاوتابدزلا نم (كقذمارو تشب انغ) نمنايتا ىف (نمولؤربغ مجان) ىرارنلاىأ
 مهنيذفار) مهل لسالام ىل اذوب ,زوامتمل ا(نوداعلا مهنئلأف) نهنابنا ىف هيلايءاشفسالاك

 اهيفوةالس مهنا نيب ر مهنباهفرا موي اعف (مهدهعو) ادرغمواعج (مسهتاامأل
 اهنوميفي (نطفا) ادرفمو امج (مهتاراسلم مهنيالاو) نوظفاع (نوهارإ
 مه) نانملا ىلعأ ةئبره ( سو درغلا نون :مهاز مهرمغ ال( توثرارلا مهثئارأ) اهتافوأىف
 تا ثءالاو حدملا هسجو ىلم يحلب ديف ىلا هن هللا لاق نيل الج ىسهتلا (كدلاخاوف
 هاىو ر(بحلاسلا نمابدنو)ءاسفلا مان( يوطمحو)اعربتم/ ا ديسو) تارمع ل1 ةروس
 درورو د دشاب هكم دين ازا ع دركي يروي نانو رم ط ىما عمل وفت طخ لمعت ل
 قألاروظنم نك أواممأر أو ةيلوجرلا نمدعتأ تاىأ ىلا "ىلارظنيانيم نك أنا (ىنعلا)
 قال هسئمادو درمو ىلا سعتها بابما ديعبايفينوك أ ىتلا ةايما كلَ نمنح أ الهو لحج
 ىدم غم ف ىونش .ىلاسعن هناي نع دعبلل بع .ةبنامسملاو ىف اعتءهللا لويغل بنس ةيناسورلا
 بيسوألا كلاذو (ىنعلا) م نانجردنبادرب خزوددريدآ « رآت سوبر انشنبا

 كرم ةبلوج رلا خو ةراسملا بلدأ معا ٌدروهللاباب نم دسعب ةوهشلاو بضغلا

 رقة بنامسملا هوما وه ىذلا لاذو ةسيلرجرلا بلذ صرحلاو ةرهسشلاو بضقلا
 ةوهشلاو ةسينامسملاو ةيلوجرلارشقو ةسيلوجرلار شق رهف ىوخةسيئافنتلاةهتلابو
 ةئملا ىلا بهذيقو ملا, بضفلا ارت ىهو هذه نكسسلو راثلا ىلا بهذي ةيناسفنلا
 ةنطلا تقع (ىنملا) يب ديديدم اوهزارانلا ثذح ه ديسوارهراكسفن .الىوتشم
 تنبزترانلا مب ىوملا نمروهلتل تنأراشلا تفحوامتنيزتىأ هراكلل ثاسو
 ةئكلا لوفي هناك ,مالابرانلا تغحو هراكملاب ةلجلا تذح تي دسملا ىف رو هلال تارهشلاب
 ارانثاو اهلاسبالةيهرشلا ماوالادثادش ىعربسسي اذا اهلاطف م اندحدتاادشم او هراكملاب
 راش كا

 تاوجتلاب



 ابانلارخدهماماوأ كرتو تاوهلابىفأ اذان ةطاتحةيعرشلامارالا الرب رشاوهشلاب
 مش ماد رم انوزف مك زخاكد رم شكو زر شزاي 1 ىازطى م لاقتفياكلسا ىلا عمجر

 دوحر .بضرامملاةيوحر تاطيشا لن ةعيمتنأز

 ىذملا لازال (ىئدللا] عدرمتنبا تشييدوب كدوكبعلا 0 .٠
 از ىو ةءاوجرشلاذهىبسبءلراس ريح فوهردص بح اس نم مكه مهفيرلو كردي

 مهو ىسمأ ة ذل ىأر نمايزاي (١٠ ىنحملا] جيانر رد مم ار جهدربسناجو !رم مات
 :اجورما قوذن اسادوو ىع حور تلس ا انولا ف ىمأ لح الغبن

 نآلا دعما تنأ قالو هقوذ مالا نمزابا الاذر(ىنمملا) هي شي ونعم ناس رد نونك اونشي
 /ةةم اهم دوسقملا نككزاي الدوم نتا طل ل١ نماب !ظخ ناك لو اذهو ىونمملا نآس ىف هتباكح نم
 لئاقركذفلا عسب كاك ْث نأ ن ماي بوبح ىو لكل لوفي ىل امن هللا ناك 4بوبحت فو لك عملا
 ب | ةيلوحر دي صوم هحلا ةيلوحرلستشمو ناطيشال
 ةذاىرمأ لاثتما فأر نمايوقي امل اةغل بلا ةبلوجرلا ىههذهر سم بعل كزيحف ره
 مالا لاسششماةباكمسنآلا مقساف ١ ذك وكت ةبيلورلا يقل ىلع هءانولا ىف حورلا ليو
 بابل اكيبلع متفي هفلازمل هل هعاو زاب سقي ونعللاٍناببلا نم لاثتمالاة دار ىسولالا
 نحن كريو تسدب عمو ناويدت الروك .ادإ بابحالا لمح ا ةيطيو

 97 يو تدري هنو

 ةلج دوو ناويدلا بناملايوين اطال ا لمق (ىنللا ُُ تاويداردار تاكرا لج و

 ةدوزشداجن سبه ريتتسوأ ديشكت ورب ىرهرك ف ى م نيرشام ناوي ىفهتلود ناكرأ
 7 ةرهوج ناويدالن اطل لا جرخأو ( ,(ىنسملا) هب ري زون

 لاقر (ىنملا ب رز راورخ دصز دزرا هبسفك» روك نيادزراهحوت فوج مك 8 ىم ةلاع
 دوه ن أطل ريزولا لاما !تميقأمو ىواستامو توكسام ردوا «ذهريز وال دون |طل ا
 : اراب رخىتم«راورخ ظفل نا ىل هدب زأو بهذ لح ةثام نم ندحأ
 ,شنوج تفك كشب تفك ف ىم للا قلطم امبدارأو بهذ نما
 ألام هرسك ازيزولل دمج ناطلسلا لاق (ىنملا) مم تلامو



 يم
 هكم رهكن با لثمهكمرا داورنوج إو ىوشم ةترفرو ةرثكب لط ا كلامر نزح نأ راهرسسك ٠١

 ةميقلل أب الةرهوملا ذه لشرامئالاهرسكىرأ فيك[ ىلا ب ردهددرك اهي رددياين
 | مالا نورسكي اين دلال هأ نال ءاقج بهذي و !مئعيشي اهترسك اذاىأ ارده عيضتو
 ملعبالةرهوجاورسكم هاكت اطيل او سفنلا م نوعبطب ةرخآالاو اينما ىف فاشل ىهلالا

 ذحال عن ىلا لصو نطابلاورهاظل اىف هللا ما عا .ناتىلاعت هللا دنعىو اسنك دحأ

 لاق( ىدملا يبى ءاشتآدنب ىوزارهوكم ىتملخ شدادب وشاب اش تفك وف ىماهمنةرثكلا
 ةرهرجلا هتمالخأ ىضسلا ىتذلان اطل لالا ذر ةملخ ءاطم ار ثلتسح ار كلم ألم ناطل لا

 الاذو (ىنعلا) ميدومديشري ركدحو سابلره ه دوحءاشناريزو راثيادرك ظ ىم
 اهسبالناك ةلسحو ساسبل لكو ريز ولا ىلعءاضحلاو راشيالا لم دوه بحاسس ناطلساا
 هيشفزا ٠ نط لوغشم دركناش نعاس إو ىم اب 4نسح وري زرلل ا ءاطع أ ناطللا
 مالكلار ةيحاسملاب ةهاس ناويالا له لفشأ رمت اطلسلاو (ىنمملا] ينمكن ارو هزان
 رمي نبا دزرا ه.هكو ىجاح تسدب شدا دنازادس قف م ميدقل ارسلان !ةضقلا ىف

 بجاسديل ةرهرجلادرمناطلسلا ىاممأ رج ىذلا كاذدس ) يىلاح
 شك وتكلم ذهن «نبادزرا تنك ا ىوتشيكؤ ان مك اهلا دنعو مانةةرهرط ا ءذه
 ةرهرجلاءزمايبحناطل_4لاقبحابملا ملاذ»غميمملا) يي تكنو وزا ادخدراددكسن

 نكي تنك ل ىوتشم الملا ىأ ةكلهلانحتؤاتظفسأ هوما كل اذوةكلم ف ست ىواسنا
 ناطالا لاق( ىنملا) يغب رد ربيت كشنات «خبتدب ثروت ىا تفك
 ةلط ريو ىسمشلاك علب هةيسنماي اضيأ ب جاما لاق ا هريسك !ًةرهرجلا هذه ب حاملا كاذا
 نيوراذكيرتميف) ىوةريبك ةراخو فج ةرهوجلادعرسك اهلي يورو ارداسقلا
 اهئايضولارظناوةرهوما ةمق عد(ىنملا) م عيرئار وا زر ررؤيزبا تسدشمك م مايبات

 أردا م دبنحىك تسد ىماعنانوايليغط اوارا ه*ايضو مويلاالهر
 تو ةرهوم لا هذهريسك ىف لركن ى «ىدي( ىنصملا) ب ردع مئئبارم ا

 دبر دناهدس م دو زف شرارداداد تعلخ ءاشؤط ىم ناطللا ةنطئاودم نوكأ
 هراردا قدازو ةملخ ءاطعأ ومما بجاسلا نم مس اب تاطاسلا (يئعلا] در كرا زمص
 ري ىتحرهاظلا بح بحاملا الاردار لمم حدم ىف ماكي عرش اطالا دعبهتفيظوو
 (ىنملا) هدا داب .نكناهمانآ ارد و دا دريم ثس دبه اس كي دعب ل ىم ناوي ملا لهأ

 ةلادمل ارممالا وء-رأ ن كلان اطلسلا رم

 14 , تيمموا لل 3 كلان( ىملا) عبد ادادئملخ اركي ره و نيمهناربم همسهو
 ىلع أو د_يلغتلا هجر ىلعاولاتاذكن ب رضامم لا«! سمالا عبججو لاما اكسس ةلادعلاسمأ



 ل
 نم ةرهرملا اورسككيلر او طحن أف نمت اةيلاهبعأ ةنيمث ةغطخ مهنم دحاو لكذ دوم ناطلسلا
 نوامضف هللا ماوالاونفنتب /تارهشلالهأ ناا؟1مفاطقلاررظنو نأ طل لارمأ لاثتم ا ةهج
 ىلاثتمآلاةلاح نعاولفخبلالا ملقنا ممل هئا طعابو ناضمالاالا د, ناطلل دست ناكامو اددغ

 لاقاذملو المسن سحأ مكبأ مكولبشل |ماورتخيل اينما لهال بص انما ىلاعن هللا ءاطمأك
 ناكولو (ىنعلا) 6 ءاجح هر زا درب ارتابصخ 26 م ءاشدوزفاىمهناشامكمابإو ىع
 كلتبهذو مسهر غيل الا علفما مملدو اطعا ناك امنكلو ناطللا دنع لوبممريسغ مولفع

 الا مهلا هلا نسح امانا لهأ اج اذهو رثبل ار بجلا ىلا قي رطلا نمءاسخالا
 | (ىنعلا) عب ريزوديلفتب مهي كلي هبج و ريما تس 3

 | ىوري زولاديلمتسا ادح اوادحاو مهعبجاربمأ نوتسو أنو ن اطل لاروشح فلانا ذك

 تاكواو (ىنملا) يناهماز دلةيرهاوسرتسه ه ناهج نوتسا تس ديلفت رك
 مهضسن رق يغضلا الصب مهضعبفملاملاماظنمرخغالدبلغالا نكيمولو ديلمتل !ايندخادومع
 نما نمدلملاز .ةتاييلو ن اتم الاو ةب رمتلا نم مضتغمر يقدم لكو ذيلغتلا ىف قس

 زاب |تسابكسسو نديسرزاءأرودرخ ار تس دبس دزار هوك ن ديسره لاق
 حدموندي ١ اهكمابوابجملخر ءاشمدا لابوك اند نر ورغموار اشبوا

 نيف ةئقرهومل وسناب عة ته ااتااع
 ةرورغ مدع ناي قو مهلزابا ديلقتمدعناس و زاباداك ذر ةساب

 ءزوعلملا مهل هئا ماب مهرب رغفو نيئطخملا لمع ناطلسلا ناستما ناس ىو
 / نوكي نأ ءايالو اقت الد وكي ىتم اسم دلقملا لم نالت اضخماالاور وركملا مملمم دم اس
 ىلا لسيالو اىلاستامفمالا نم ج ردي نأر هش نكلا !مداةلانوكيدنو اطيسمدلغلا
 هللا همسعنمالاالبظواردمالاانابث نوكسم انالذاسغنالو ررش هنامياوهمد
 لسثلا قييعب ىلا ةباشمو الغل ىف ةعقرمةريتك دا دشا نم مك هلو دح او ىلا عت نحلانأل
  قرضب الو زيس «الدادضالا نمل سملاب مك ق سلا ءاشءو طلغلا ىف نا مقومو دسحاو وما

 قسلل همهش نكل قسلا هاذ نوعي ال هجولا اذه نمدا دنالا تتدلفلا مهنيالا ان
 ديلقتلا مسلخ ناةياتعنال ار رش تروبالدلفلا لاذ مهنمدعو

 مزهر باتئيدجز راى دنج» رهك يك ٍركش نونك ازا انزابا او مي



 (همجب)

 بال .امرهوسرسكسسسو لاس لكف ولالا
 ارهوحرسكنوبنتصو هللامأ نوذلاضع سيما شفنلانوبولغم اينما له نكلو هلع
 » شتاودابلاط قافتازإط ىم ةيناورملا ةذصلاوىامسجلارهوجارهرج ا دارافايندلا
 ةظمأل ا كلن ىف نأز اب اىأ هنلودوف ا قاغتا نم (ىنملا) مب ش:هكحردات ءظانآداد تسد
 ةايسل سره ناطلسلا ىمأ نا اوكردي ل نب رذامحلا نالةردانو ةبيعة.كحرابالتيرسوت

 بارض ايو ىم ىارلا مالارهرجبر سكن ءىلوأ ن دبل ار هوج رسكن او نرادلاة داع سو
 هولمملا لاق نوكيرأ (ىسلا) هارت لفي رملادويمدرك م افسرب

 ناك املا زاباداوأن يره طا ترتبت[ ذديلو ل هوم ارسكهماشم ف ىأر 3
 نيرجر ضف اهرسك !١ هرسكيناطاسلا قزيمأ تام ةن ىف لاقةي ورخالاةلوّدلل اًدهتسسم
 ره نوردزك فسوبو ههه إف ىو النمور اك ص ةدكح نب سمالا نملك ىف
 هلالا نمرتبلا رعق ف فسوبان ديس لنمو أ (َيسأَز مب هازا شرا نايا دش بدك ه ءاج

 نحل ماهل الز ثم ا ذهو همأ نطب ىف دبعس ديعلا نال هر م«بلا لؤيام تاو فدك
 وتتم نيرج رشح اذلر مالسلا هيلع ف باند _عسص مولأوأ مالا ىف ىأر هاما
 ىلمع نم لكل( ىلا عيدا رم ىيودامدشتملب واشوب ه دادم اغيب رغطو مفاركره و
 نمي ةيسيرافلا ألا تش ماهري تا ىله اد اودارملا مدعودارملاءدتعراسرفظااو عقلاربخ

 ارهوج ظفصف لولا ان ءىلءأو وذ ةوه- مدعو دارملا لوصحم دنع وات نم لكو ريا
 ا« نابل سودشوا دباب اركرعإو ىزتتف ىلاعتهنا ىوامرهوجرسكي وهيلقوهحو ر
 اليفك ىاد اب بوبجحلا )مو هلناكن ملك (ىنملا) براز راكوت سكش زادسيرتهحو
 فيمتو دهام ىاراز راكنمو راسكسستالاو رمكسلاننم فاض ئثىال لاذ
 نم مرح نان هقلام نمثل ذ ل-ءو هلسبقو هذب اد مهنا هتواع نملك ىنسعب ادبأ فان الىأ
 بساشلا نال روضحالب املأ ءنوكبال كلالهل او لتملا ةبترممىلا لصوو ايندلا تادا رم
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 لمت ةأب يقيل لسحر جنرطشلا بعالز فش امل (ىنملا] ب تاهرتش هوبي وبسا
 |وهفاوغل بواغملا سرفو ليث ناك اذافاو غارات اهرتسرفو هين وف نوكمابواغمو انيس م وصخ
 يتسع ثام ظذل كتهرفلاىل لاق تاسدرت بعل ناكباغ ا ذانةبلغلا امهم دوصقملاهالتبم
 ةربرك » ىع ثانتام نموه ىله ةيقوفلاة دحرملاءاغماب ترغلا ىنمجتةرب رملابر بوافملا

 بهذ أ نار (ىدملا) تسواكلنمآ شيب ك ىفوكو ربساو تسوج ب سا ةكئاره شما
 هناك امّدقم نمع كنه ش يب نكن لا سرفاا بهذا 4 لق سرف بلاط نكرم لكدسرف متو
 سرفملاو لمعلا ترف تفولا كلاذم دف بلاغ وسخ ناقض امل رطذلا بمال لوغب

 دارأ نب لك انك تامتالآلاو بابسالا ةمسحلاا لمح لج الامهميسغ «ىل# متغيال تاعرت
 ىرف قع اش اس نكترلأف وح الف بهذا امللوغب هلق اهضوه ذخ أر ةوينالا هتال [باهذا
 |ىكبسلا ارد رمإو ىرشم تالآلا عايش نمرضني الف ىتسحلا ائم مهل تقيس نيالا نا هوق
 ةيارق 4 نركش ىم ىرفلاعملجرلا(ىنملا) مي دويىشيي يفز شيسا شم م دويىشي وع

  لجرلا نال هشبح مدسقتل سرفلا ث رطشل | بع الليف سرفمل لجرلا قشع م 1
 | لاما نيب ونا تالانبب ةبسسانمالاذكو امه ةيسضالو سرفملا نب و هنبب ةبسسانمالا
 دارا ارسيتاذانىرابلا لاسوو باوثلا ليس الزك ذا لبملا لب مزاوالار سابللاو ب مثملاو

 عادص بو ريحز نب دنج شكماهتروصرجب وو ىعاجم د علا تبلل ورك ذا جابنتحا قبال
 اوم ىذا ىنملا كاس اوروسلا لحال الراجي جبصتنال (ونملا] يربك ينم ةروم
 | لوملا لحرف مث رطشلات ال ”اكىنمملا ل هأدّيم رولا ةلمح نان ةروصلا ىلا بو فملا عادس

 لزاسنلا عطقلالا اهتثبالفا وعدهم سرملاب بارق وكب ىنم ةفرعملاو
 هناك سرغملاب قلعت هلق يب الف لسو اللا قبسو لزانملا فرامملا عطقاذاف نارفالا بسمو
 |عجو الر عا دسالب مم لس الب اعجو بحت الد امزلاودابعلا نمةروصلاريسسأ لوب
 ان م راكنا اب مغاردها]تسهؤو ىج كنادامم ىلا لصنو ةروسلا ديف نموت كل
 فيك ةمايشلا مويهلاح ابدع اب مغ راكسلا بانى دهازلا(ىنعملا) مب راهت زوروا لاسدشاب

 نكلر( ىلا يد ضرافرخآل اواو مفززا هدنمث وه تشك زاغ از نانراعإو ىو ثءنوكب
 مغ نم نوهراف مه مرجال نو ريبخو تولقاع ل ازالا نمىأ لوالا نم*الوالا مهودانرعلا
 ىلاصتهفا بح ىف مهدوجو*انفابب ب مجالةيقاعلا لاوحأ نم نوتمآو ةرخآلا لاوحأو

 نيعن مما اولعو .دبالاو لزتالا لاوح أ ءاوملط او قارغتسسالا ةبت يم ىلاوئكسةراولصو
 | فوحخالهتاءايلو أنا الأ لوشن مهب مهرشااذنولو ةرخآلا لاوحأ مه نماوفرفف ةداعسلا
 ىملاتءاجرلاو فوم: اىفءايلوالا“اف ةردل انوكي ال بدسىأ نم تلف نان نزيزعم مهالر مايلع

 ناكرلو (ىنلا) مب ارودرهت[دررخ شينا دءفءاس ه ابر فوخ يمهار فرامدونوو
 1 وجو سس وو روس أ
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 ىرنشم 1م دحار لك تلك [ةمباسلا هنةرعم نكمل ءابرلار ف ولا !ذهاضبأ فراعلل

 نال (ىندملا) يشاجدوب دهارخ هجشنادىمهوا هب شامدرك ثعار زيزبامركديدإو

 لداسماوهر شاملا ةيخأملا ىف لعب فراسهلا لا ذف شام عر زفاسلا فما ىأرفراسلا

 «ينودؤح خبتدرك اروهواه ٠ مب وذوخزاث سر زو تفرادإ» ىء نركيام
 ! سماح فراع ةبترملا ءذهل لساولات ا نينعطق لمح ىلا قو هوىأه فيسوفر

 نيغيلا ة برم ىلا لوسولا لبق فراعلا لوي هناك بارطغالا و يوما نمامف فر املا ىأ

 ةتشانلا ن ايعالارارسأى ع ادلطم هنوكل نك ةبقاعلا نمىشْضم هاجرو فوخ هل ده اراك
 اوهودهاش اين فاهذهف < المومسغلا»ان-هزثم نماحن رءاب راو فولا لك [ةقياعلا

 غال هئيس عورزملا تايثا هللا ةداعن ان نوكيآم هلوصحم ملعب شام عر ز نشل ىف
 همو رم لهي فرالاة تاويل ارئاس ا كه ىلع سقو سدمف ادع ناو

 اتفوخ ه ادعزا ديماو يب اروادوبإو وشم هحالسا ىف صب وفولئايبوخي وعيبتلا
 نكلو*اجرلاو فأنا ىلا مهلا نمزمافراملا الاذر( ىنمملا) مابرتاتدكتايهدش

 نآصاخر هوك آت كبش نو-إ» ىم رهانوءؤاجر ثنو هفوخ ىف ةبملالا ةفرعلا وَ
 كلا ذرسكنايزلا لاذ ىف ارئبا نامل (ىنلا] ياو اياب دس تا ناربما تاز « نامز
 ةهبق مولي ور ةلاملاهذهتال حايسو تو مةنانآلارمآلا نم لصح دعب صا ار هوما

 (ىنملا ب تسكت اررهر ؟رزنرب نبا هكره تن "هقلاو سبك ب فهحريك ل ىمنيلثاق

 | ىم ةمحنلابر فاكر ودلابهآولسملاةرهؤطنارسكى فات ََملآو فول
 ةماجم الهر (ىطملا) مار هاشم مارد« ةكسشردو امجولوجزا لجسم اج نار

 ةرهوك ىميق وف ىم ناطل ل ارم أر داوريدكى علاو لهما نم مهتلبجءا مالا
 | ىفودادولاو ةبحلا !بحاسرهوملا .(ىنمملا) يدش. ديشوبار 7
 ”ارمالا ىلع نخنئيث هلئامالرهوج ناطم لا سمأ ى مب ىنخو رتنسس ايش ىالءالؤ هرطاخ

 هب رقلا بجوم هرمأ لاثشماتا اولعيلو ناطلسلا اهسرخ أ ىتلاةرهوألا اورسسكيلو
 ءابلوالا لاس ذهور ابتعالاو فرشلاو ةزعلا دو عرجالرسلا اذه ىلع هءالطلاب زايادرفناو
 زاب ندادباوجوار رهوكنيسنجىب كشارس هك زاياربارما ندزعسبن شنط ىلا_.نهللا عم
 ىالزئمالب ةرهوجا دك 4 يلئاق زا ىفءا مالا نفط ىأ عستشت نام ىف انه جاريا

 ٠ روما: نارتهمىازابا ثفك قف ىوشم مهلاجخو مومازلار* ا ممالازئباباوجو أ عرسك يد
 اري تاطلسلا مأ نأ لا باصصار ابك اي مهلزاب ا لاف( ىلا يرمك ا تمير تهب هشيم

 بر وكوكين نا كاي هات شييدوبدب ناطاس ماو ىم ةجقلاةمج نم ن-حأةرهوملا ما
 نسج ةئسح ةرهوجو أ نسحأ مكماذت نركيناطللارمأ (ينلا) هادخ



 مدم)
 تلوغناتهبق « داب روك الئراقت ىاإط ىم لاؤسلا اذه بار فواوةداوث
 رهوجلا لم مكر فن كسار ظنال تن ناطلا لا م رهوجرسكنمإي (ننعلا) هب قءاركذامو
 *1سهالا ىف نعي زايا ناك اه قت هاب رط ثسيلو راغشلا لوف سنت ةناطلل الدال

 كتلي ناطلسلا سم | هالو هوألو ة_ضقناو بهذلا ىلءرو هةمرونالب ١
 اىوتثم ىلا عت هش امار أ, نوتأ:الذمب رششل اب رط نع كلا ضنا طبشلاو سفناا مكدمةمو

 أرسللار قمأالبأ ىلا« رجا. مراتىور الرشوع نمو رضوغادركت ىربهشز نمإل

 ىأ لرشلاكرتا ىلع هحولا ثفلأر ليقتس أ الاأ ماودفا ىلعهيلارظنا ليت طلسلا نع
 ىونشم هناك ةيناذل اين فار هاوج ناف هد.عأ الو هلارطا سينطسللا رمدتءالوقأ أل

 ىلا حورلا كلدو (ىنعلا) هبا ممءاش دهن سب هيزكرب « ارشذنس نيكنردك ىناجرهكفإل
 لو تف تلقا شتا طلشلو ناطل لا ىمأ ىف ه *ىشءو هي ذفارهرجلا تراتمخارهوجالبى ع

 هحورف ىلا هتهقاةعاطل جو تبالاثدلا فراشزاتفثل |نمناناهفلخ هتعيشوو هحونت

 ن*ضارعالا دس سي وفي دارأنءابعملا ةرذملا ةباثم فل اطالا نفطي ربئاجلاح و ركل

 من كندهدنر رنر ره لمع ه. نك نراك تبهاىوستشبإوا ىم تاماألا
 نم ضرغاو رهط ءارو درولاك سمول ىتلا يفكر لك ةسبعالا له (لفاعاب (يسعلا)

 ىنمياناريحو |هلاو هلماانول هل رعس ىذإ([ن[ةموريل اضن هللا ىلا ءسوتو ةيناسغثا|تاوهشلا

 كلصالجخ الله مش |[كسوهو لاو كالولامتدفلا

 شن « نزالنسردووسوبرد آراط ى وشم لإهق
 اينالا عانس نافرطابةرطسا برشاو رصيلاورَهل الخ آد لات (

 ىأراشلا ىف نوللاو ةمحارلا برغأ اذهايفةرخآلا ىوذر عانا ةيسنلالئازاهنوذوناف

 شاعلالةءناف شاعملا لغه كرتبداسملا لعل لصتل عسا لوقب هناك

 تسرممويو كر ٠ تانزهر زا نيدمار ردٌقنرك ل ىو مرح نم

 لمة ارلار نرالا دي «ثالنب دلل قد رط ىف صر هللا نم نكست مكاو (ىنعلا) يب

 أرتفئالو قاذنلاوءابرلا بناجو صولفت ارو دصلاب هلي تاعاطلاو تادابعلا لعفاوءامنلا

 فكاعجرمت امن |ةث ىلا فرهنو شوفنلا نم كفي شع ارءا#ل الم ايندملا بس انمو ةئبزب

 :ناص نابت ناز تشكن اب رجبر دع نار ررسندننخا ئاورنرسإو ىم لاغقزابا ةسق
 لاذ نمو مهماّدق مهسؤراؤط أطل نعطلا نمعوتلا اذهزابا نمءارمالا عمسامل (ىنلا)

 ىدشىدو دوسمه هنامز رآء[دسودليره لدزا و ىمرذعلا ئيبلا او راسنايسنلا

 بهذودننأومآ ايام هحورو هبلق نمج رخ مهم دحاو لكنلمزلا لاذ (ىنءلا] ينام ان
 .مملاوفأو ممل اعفأ تاساب نودلغملا دو لالا ةةيَشس ترهظ ال ىنعيءاجسلا ىلا ملظع نادك
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 (همه)

 نبا عردصر .زدك ه نمكدالحدشتراشادرك و ىرشم ةرانسملا مهنم داو لكل
 ىف نم مهفظن ىنادالا هذ هالئاتقيتم دالمر اش أت اطلسل اذ (ىنملا) هي نك كاءارناسخ
 هذله (ىملا) يدئنكشبارامرما لتس زك ه دئنمردص يال ناسخ ناط. ئم
 لها نينج شب امررم ١في ىم ىرمأ اورسكر خص لحال مهو ىردصل نوفل .ةىالءاسخالا
 رجح لج الداسفلا لهآ ادق اذكى رمأ (ىنعملا) يداك راوخ دش ئس يك-نرر ع وداسف
 مهنعامل مدعل ةمايقلا مونهللا مهرفصفر ابتعاالو ردقالبا دسار اريفحراصنولةيرهوح
 لاطءاش اكن اطلت ندرك تءافشرا ما نكن ثكبءاشدمنإط «يمارأ
 مادقزا اةم افشناس ىفوء ام الهر زتةناطالا دست داس ىف اذه يب لرارنملا
 نشب ٠ ديمج ىئازف ارهمزابا سنو ىع ىوأوفملاملاعلا ناططسا الئاقناطللا تنع
 دئاززابا طتدعا مالا لقي نأطل لام[ امل (ىنملا) هيديودناطلسغلا نآثذغ
 مشنزلا طظنل ناق يظعلا ناطل لا تنق مادو بناج عرسأو هبلجز ل ماقو هناكم .ةبحلا
 متانزااب دارملاناىلع ازفارهم هةوفيدارأو يسطظعلار وهلا نعم راك رتلا نأ لب ةزمسهلا
 ىرتثم ملام ةمسرالا كانلبرأامر ىلا عت هوقركرف لمة دل برشا طا لابو ءايسنالا
 دصسو (ىنملاه تنك ش درك رجوتزكي كأي فاك © تفرك دوخ ىواكو درك دعم
 | ميظع ىأ دابقبك تنأ نما, ىلاقو هول ا دونااهل لا تذضماذق مسظعتلا ةدصس
 هكينامه اطل ىم كلتكر هل وظم نم كانك بهن[ تفك درا خرج كناطلس
 مظم ناطلسا نك تنأ نا اطلس ا (ىهل يي قكر ف تاصتوذرادوزا « قرض نايا مها
 رواسب تاقواذلا عج ىنمي كنا موذخ أ, تاداعسلا عسبج ةكربامسهبىه؛ :ريطتنأ أش
 ا ناطل سس تاعاذا ىنمي ك ذم اهذخ أب هنو اضم ىطس لكو كلظب تاداملا عيمجل

 كتسنوكسم تاداعسسلا لهأ ى ملا لوقي و
 لشما دهلو ىساعملالهالر.ش حلا ىفءايمنالا عاش فدباك نيمرحلا ءالؤه

 ترابا شيد دركرمت هناهج ىاو.كءكىعركىا ف ىم درهم ن اظل لا دئعزللاةءافشب
 قختو ومهم لراثياو كلم نع اين فلا لاعلهأ مركر ميرك تنأ مب رك ايف (ىلا) ب ناجن
 هيد, تحخ رس لكمك يبطل ىأإف وتل
 هيف قرمهتل اجت نمورمح ال ادرولا ل ؟رفيطا
 لهأ ع تعبش ىأةناعبش نيعلا تراس نير وفغ نمو ( ىدملا يريح نوفعزاريشزب نأ ب در
 قانا لو هيلع هللا ىلس هللا لوسر لات دوسالا ىلع ذيلاغ كلوفع لج أ نم بل اغنلاو تارفغلا
 نوفملاعني مف ماوهلاو ماهيلاو ريطلا سنالاو نا نيب دحاو سمر مزن ةمر ةثام
 وفم هكز جإو فوم ةمايقلامويءدابعا ب محريةجر نيعسنر اهضرخأو نوجارتباجو
 مس سس سس سس شمس



 (هد)
 ادن ينم الوئعريفو (يملا) ميدنك كا فوترماب هكره «. دئسدرادارك رث
 دال ىوشم شامتالو بدأالب ةلرم[ لعق نم لكلا هكسعالو كلوغهالا د؟ةمالوأ

 مهلفغنرمرحلا هاله (ينلا) يتلو مىا و

 تاففامادإ». ىم وفعلا ندعدو رفع تنأ نمي وفم ةرثكوروفو نم مهب
 نم نارهظب ناي نلاو للا مادخلا ىل*(| (ىنعملا) يدمر ديدزا ميظمق دربه« دمدخ انك
 هناك ذ يؤ رالةغفاىلا ضرار علاوهودمرلا نءلا نب هذي يملضتلا نالءاسالاو بدالاةلق
 عمم ظعتلا ال بريألا نمر ءظت بدالا ماو فال مركلا ند عماي لوقي
 ةضراعلا نم ىمتتمك لاح . لك ىف هالوم يظعت هيلق ىف تنث نم نان ةيؤر ا ةعذاملا ضراوعلا

 | نموا المت يظن هبل نوكيالىذلاو هنمز رثعتو بس ذل[اللا ىرف جو راقمنالا

 نال (ىعلل) ييدتخوسددركظعت شن اننا
 هللارئاعش مظسي نمو ك| ذ ىوفن ىلع مظحتل اراثن

 هاببتتالا دئاز تاكو ن اينلاو ةيذغفاا نءاف قلم ظع م ناكن م يواقااةرغتوم ابناغ
 قاض عب جل 8

 مسهقود ىح هاذ هللادابع ىعار نمو هنا بجيل اهل قرم ىئاز نات ىلامتافا

 هارد: .زوسكدياررنانو 0 كَ
 هيلُقَف ىذلا اذك هيون يأ ءةلدد حار اوف طضمالىتح موب قاخا

 نايسنو باوخ وي اد م زا دمر رد نوح باو تو يم ناظم.
 أرغب قلدملا فوم نمىأ مونلا فاض نادل فرختااملا ( (ينسلا) مب قلح يباب وبك
 لاهتبالاوعرضتلا كرتيالهللا فان ماك قالا فوخ عم دا ار ثلا أب يسيرا ا

 ةنادال (ينلا) » مه ىسوجو ايسر كه ءاوكد

0 
 نبا ان 00 هللا
 انير) ةسامفلا عضوم ضرفو ةاكن اى لاسلا عسر جارخاو هونلا ىف سنا لتق نم ليئارسا
 انلرذغاو)انب زيذ حا(انم فعاو)البلاو فيلاكستلا نم (ةتا امانا مغالو
 موةلا ىءانرسناف) انرومآ ىو :هران ديس (ةالومتسن|) ةرغفملاىلءةداي زةحرلا ىف (انراو



 (ومح)

 ىو ءادعالاىعهيلاومرصنب ىوملانأش نم تان مهلادخ ةولغلاو طا ةماقاب (نيرفاكملا
 نايسنلا بحا سنال(ىنملا ّ دريثئ درر اينرد تايسنهنرو و دركتر ا عظمت لاك اهكئازإل
 |روصق 4 نكيولول نعي برا موسمها. 4 أبو نايسنلاالاو هيفر ستى همظعق رمكستسيل
 هجرك »ل ىء هقاظعت ف رومقل انما امي ناينلارهط املك ناينلا هةمرهظي ل
 نايستلا ناسنالا لل ناك ولر(ىمملا] يب دوبراتختوا نا زرو بسرد «دويراسانو نالت اسما

 هنايسن يبس ىسانلا لاذ نكل نايسألا نمةوخأمناسنالااولاقمهنالهنمواذعالو امال
 م اطخرو ممايدازن ايسندك ان وامهظعتر ددرك وام هك لف ىبن هن مواراتع ص دلاب راس
 رهسلا عمنايسنلا ثم فو ىت-ل !هالاو ىلا هت هق تايظعتلا ىف نواهتلا لف هال (ىنعملا)
 ىوتشم نابنلاب ىلشباا ل يظمتلا لاكبمتلا مظمواراسنةهجوب ,نءناينلا ناك اذهلرأ طفناو

 ناركسك الثم(ىعلا) هي دوخز ىفم دويرو ذءمواديوك ى دثك اهتباضموك ى-هرمعهإب
 بدس نكيل ش ديوك لف ىم روذعم تاء انما كلت ىفروعشسالم ىنوكسلاتا لوشب و تاءانس ليفي

 ناكنكلرمفلا عقاب 4لاقيف (ىدعلا) هيرايتخان[نفورددب وتزا و. راكتشزىا
 نكمل ثاءانجلا فرانعريغ تنك لوزكسلا لامي ىنمي كنثم رابتخالا باهذ ىف كتم يسسلا
 3 :ىدوخ ى نلوم ٠نإب انمار مق رف ةلرابتخاي ناكر كسلا

 ١٠اتنا راش شفا عراَشحادَوبيلم كلنع بهذ هن رئاذف
 اس ىدرك ظفح هرن دمج ىئتسم ىديسررك قف ىم شارون
 انارحورلا قاس اناركس هلا تابالج نم .بيس تنكر كل دهالءر كسلا
 مالغنمهءاوخرةلعوراىدوبتراد تشد إل فم ارسانر اظفام كل ناكو نايسنلا كئمر هل
 اناواريهظورذعلا بلاط كل باةلارح و رثاىق اسمنلا ثلا ذناكسلو(ىندملا) يهلاتسمتلز
 ,هرتزىا توفع سكع «. ءرذإلاء لح ىاهرفعإل ىعىسملالا ناركسل ا[ خو ةلزماله
 تلج لاعل ارفع ناطل - ايدو ت اطل لا هناك نع اقر زانا ة سقى عمير (ىنعملا مهرب

 | نكسلو ناطلسال باطما ناكرلو ةباسخالب هنال ةعطخ لرفع أوس كع نموا ومع م
 ابا شوفكت سن «ونوفع ىانث هنغك اهوفع ف ى ملا هلو ناكسمار نوكلا ا هيدارملا
 ريت الوؤذك الو 'لوغع ىلعءانثلا تلاةقلل وغم ةلجحو تاطلسابو (ىدملا) ياوفتا سانثلا

 تراكسح امهم بويالا ترثكولو هوغعلريظنال هنانارمظنوأ وفك لار دنست نأ اوهتا ساني

 به (ىنعلا] بنام اكىا داون نير ماك «نا م مهناشدوخز و سخي ناشناجإط ىء
 مفي نارماك ايو دسخ ىف مهفيار*ا مالا لتقتالىأ ثانع مههذتالو مهحاو رأ مسهل

 ناو



 مقل

 /!تنسح أ تمي ن فلاولملا "لدارم مهىنغان ىنمبةسرعلا فاكسلا
 وجرت غل تقرف هدي درت ىوراكىوربنكم حره ى مكناسحا مهم عنمالذءاغصلاو وألا
 ملول مج الوملا كقارف بحسب فيكذ كلهحوريإ ىذفا لاذ محرأ (ىنملا) يدب شكدءاوخ
 قارفزا» كم مهنع ف ع انمل أبا ذمك م مهداعن ابرغتلا دعم تالاول أتاك فاسح ااوري

 نمامالك_لومت ناطلساب (ىعملا يك نكمنبا نكيلو نكى هاوخ هجره «نذ- ىنوكىرسشو
 درطلا نمدشأ باذع هال هلعفتالا ذدو هلعفا ديرتام لكدح-ال,كنطل نما رمجولاو قارذلا

 ةينئاتوتس(ىنملا] م رثو رقارفدنتامتسن ه رتتسشؤلل لم تارازهدس وج ىم
 دمملاى_هانهءانثلاءانلا مشن ونذاىلع كهجو قارغاالدآعم سيل ىمتومفولأ ام
 فلأ ةرارم نمرمأ ةبدث نوتسس ل مجو قارفةرا م لوغب هناك ةدوعماريثكىأ ططقلا
 (ينملا) «تافتسم ادام < ىارادرود ه ثانازاوروك ذزارمهئنلتإ» يوشمتوم
 ىو تاغتسم نمرمإل تنأ نما اهدعسأ ثانالاو ر وك ذفا نم ارغلاو نمسملاة راع

 ١ «تسشوخ ند موت ل سو ديم ارب
 تآتايمديوكيمربك قه ىوتنم راثلا نمدي زإكةارخةرامو فبطلو نسح كلسو زمأ ى
 اذا نوكي مف ئآرانلا طسولوعب رذاكبلا(نولا ب رظنىدركمركىدوب منت هح هرقس
 « تساءوتسدواهنوخارئاوحاس و(. مضت ذنألكن ريش ر ظننأك ا ىم“ ىلا قم اراظذ
 كاد تاك اهلعصرغنلاو عاج الل عجصىسماالارظنلا لاذ نال (ىنعلا)
 مكيدبأ عطف ال مهل لاق انمآ اولاقل يل هلو ناني أ اكممد نك ىسومان دبس ةرصسل رظنلا |

 مر بغرهقرموببلاغ وح فال «ريطتسئارام نوعرذثب رشإ ىوثم ةرك الا ىه
 | أ رهق ىلع بلاغ همركو هللا فطانالا-مريشالن وعرف ةسايستم :رشةرصملاتلاقو (ىعلا) |

 (ىنملا] «لدروكىاجت رز نامفاهر جت ه٠ لشم ىاارامرسيناديرك ظ ىم ربغلا

 ةهشم نم انيجنت تنكب للا ىمعأ اب لضماءانرستلعولال 11-1: نوع ر فتة رصسلا تناقوا
 | نم ض الخ |: كك الهو تس ايسنأ تاع انل ملا ناسحاتدهاشولىمب امو انيندلا
 (ىنعلا) ع نولعي ىىوق ثيلاي دنز ىف نونغرا نيكتيب ونيزاسب نيهإل ىوايندلا مال
 يفرض ام نراعي ىو: ثيلاب لو, و كد توضرالا اذهراظناو بنا ذهل تأو ظفيت



 لخدو «ترفغمو هللا ةحررهظم ناك ادراضأا بيبح قح ىف ناكرلوا ذه نيمركسم ا نم ىنام>و
 هادى م نولعي ىوقتيلابلوقي و ذب نأسحالا اذهل لصو نيم لك حف ماعوهف ةئلا

 ةبنوءرفام طع[ ك-الضف (ىنملا) « اف تكسلمو ثينو ةرذوح-ىفو قو عرت قع لشفارام
 نايفطلا ىهو ةنعرفلا ذو أ ثلتبئوعرف نان افلا ككنلك الر لنوهرفكت سبا
 كلر راربرس» ىم ىدبالا فايل تا_>الار كل !ىهو هنا ضف نمانةنعرفو
 :قودبالا كلما ىلا ارذتاو كسأر عفر نوعرذأب ( عملا جيلين دو رورصمي رغم دشى ا« ليلجو

 لاق هموق ىف نوعرف ىدانو ةرش هنع اشير هاك ل بذلارحورصع ارو رقمرا سن ماي ليلألا
 ك3 ىمنو رسبتالثأ تق نمىرهراجالا ءالفو ورسم لمى سيل وفا

 لرتت نا نوعرذاب ( ىئعلل) مب نكس هفر غ ناجل بنر دار لين هيونكهةرخس مخ

 ا .ءهلا
 | داماس .دنوعرف ىارسمزارا دبنيد و ىو مىفا فالاحورلاب قاويملا

 ام حورلارسم نالرص»نم كديبعساو ظذيت نومرفايو(ىعملا) أ تهرمسم
 ماما لو تنك ور (ىدلا) عمار دره نإ جيف راق «ءاه ير ,مه بران اونؤلاىم
 ىلاراشأمث ام مةيمسو نمسالا نيذ_ه/ةيكأم نهووف6إتنأ نكمل علا مكمرانأساثلاو

 (ينملا] هي دونتاج و مسج دنب ا دانا كا ةوفاتزاكبو مناف 4+ لاقت عمالا
 وال هزي ىف بويرملا قولا نال بجبال ى أو ار بوي ملا ىلع فجري وتم بلا

 و راو مم اباد
 ,ندعانأأ ا ذهن و ءرذ اي( ىنملا) ) جانعربكالب ريكانازالم ازا !هر مي امانا

 ا ةمزاشسملاانا نم نصل نش ىلاصم ها ان 1 اذن 2«البلااوع اذعلابة كولمملاانأ

 لاقر( ىلا م دويمردحم تار دام هسردودوبموش لس ىاوترب يناناننآ 9 ىر
 تناكف ىلءألا مكب رانأ تلقيح امش كيلع كولو باك اية 9

 شلال وحلا ةمزال مو تمم ةبقاب لود انس ىف تناك نك ركل كل ىلامت هللا

 تيلعالعأ محو رتبأرف تبقارف جالط ارو ستم نيني حريق ترزالو اءالع "العنب لا نكر
 اىعداو اان أن لو مكبر اأ ترعرف لاقآلاىلا دهام براي تلقو ىلا عنهقلا تيجان

 1 ١ 'ىفنوعرأ ,ةحر روني لع ىف نيح حو رتاكفادحاو ءاعدا امهم لك

 أ هسفت حيوان رنيسحو انيسنوءاعدالا لاذ ىل سفن ىأرو ركلاوةبنانالاراتخانوعرف

 نينبح رام ىدزك « شك اناني تيدونرك ظىماربإك 7

 0 هذه ثمل نك: لولو نومر فاو (ىداا] ع شو لابفا
 يلا نكاناركشط ىب انلرشيو :راقي رانسجىتمو نسا لابقالا اذهل ثمل



 ثو(ىعلا
 ةكإنأد « عج :ءلسل هلم سأر يلو"

 نال :ةور و رغنوعر ذاب ككدلمرا دو ةلحو قارب ىئملا ىف اكلئقرادو (ىنملاه#« تتلو
 هيفخ ىف امناو و تاممش منرد» قايحتا9ىع اهب تررتمنانرمهم كلم نأ سبا تلك

 تومرعااظلا ىل انتو ىسب تامملا شمت ىف دومو (ىنعملا) ) «تايحرشقر»
 توء كلاذوءامبلارادىلا*انغلاراد نم نولةش لب نوتوعالوبتمؤملا نال :

 (ىفاام د رورغلار اد دبا اين هنو هوفر انورانر وديا نحن » ىماولاةو اب

 قطا ةراثىري ىنعي رو رغلارادابنالا نوكست ىتمالاواروراشلارارانروالا ىريايتدلا هده فو
 ,ةغيالورو رغلارا دابندلاءذ ذهل ليما ملاللا. لملابلاو ام-قملا ىؤرولو اس رمل املاو الملا

 جيوش فرشزارارىرابورغدوج م وذ تبن لوا ليغت نكمع» ىوتم دا
 هركتبأ ا دانون لبن فو مىوف ىلع نك ب الهام كت 3و طقين(ىنعلا)

 10 76 حو مم راؤأ قرشت ةينا قتلا ومنا
 ثتينانارقئاللا .كذينا_ةتباله م نكت اننا اك زراوالط الط ابلاانرأو هعابماا
 ىزاخلادو-ولا اذه نمتب رغاذاف ةيقابلا وهاي ذهل قيلت ىزامنا ؛ادوحو دق نموضنتلا

 كنتو تشل هرم يانا نبا هد ند لديلزل 1 اذا » ىو ةيناعفرلا: 9

 ابيعو باقلا لع ةدرا تراس ةبانالا»ذ هوانا بلعلا رام لزالا
 (ىنلا) بناه قانازاوانا 5

 نمدارأر يانا نمايثاوراسملاعلا لا ذو ة لح
 ٠ انادنن 1تيرتوج ازذاوو ىم مارعلاءانغتساكو

 ةهسذما قالعخالاو ىفاسغلادو بولا أ نأ نم اجنو صل خام يلا ناو
 ىتلاانأ ىلمنركت .احخلاو ةديمحلا قالخالاو قابلا دوح.ولا ىلا لسوىأ انأ

 لساولا نام 'انفالر أ ىلء نعال لزالا امن نام هكررسضال ىذلا٠ انعلا نسحأ امى ءانم الدى
 تيمرذ!تيمرامو !ذ-هىلعدهشيو لزالاتاركس مزالب و نيعنلا نمر مري ةيمرشم !اناىلا
 دودو شيب ردقلاناو نازي ركوا» ىم هرصب و هعمستنكرىراس ا نكلر
 3 لا نأ راو دعت يقع ىف ةيناثآلاو ةينانالا نمراثوهو (ىنملا) شوف
 تلاطشلناال (ىنعلا) «تياطد 2 تبلاط ىدرع وجو تبل اطددركتينوابلا 9
 ىم الئمابلاط كاك, !طءنوكي تونا ال كلب ا نوكسننال ةينانالا كلن ةيمانالا كل
 2 بتبلطءكولاط هادو كوشه دم ىف هدد



 ءالعن ا ىلع هيننتا ذهفو نمر ذي نافل واطم باطما ىزامحلا دوجولابلاطالنا
 هك ديديب ءردرخرا هر ردنا ىج لاقاذ ولو شاعملا لمع كلارداو مهم نع' :راغرارسالا

 رغهتلا ناكل ثمل رطل ايئار شاعما لمص ناكولر(يىنعلاا ب ىدجنيدنا
 ىب ةقيقملا نم بيسنال ةرهاظلا مولعفاباعلضتمناكهنالا |ءريسىأ ني دفازا

 لوق ناك ا نكل(ىدملا) جي دوزف تريحوا تالي ير ديرل قذر نمنوج. كيل لف
 لخ دمال بم ثيم انفلا ا ذهثح نالقرييح هتدازءالبيعو هةماتداسردبإ قيل نم

 ىك » ىوتشم ءانغلا ل هأت املك كبر رلا نثاجلارشم مامال ربحت اذهلو هيذركسلاو لمعلا
 نءقيشملا نا اذه (ىنعلا) مال دس دك فرفكمانا نيا ءانا نياركشت

 لو ولار*ائفلا دعب تف دك اناءذهو روصتم انا نم نوعرف انا نيبثي و

 (ىنعملا يداتاو لولح ىو اءَْدَمِداةفارَدأقََيأ دنا ىط ىم .ىسولالا شعل ىلا
 اراياىاؤل موسعا وه كافلادامت الارزوللا كاغمىف مئتانالاهداةتتاف لوغملا هذه

 ةهحح نم, ا زانااب (ىنعلا) يباتن ؟عاعشردرغخاوع عه ى بارتئازيانءتشك

 الواح «ت«كب وتل دب .ةطن نوح هكلب ف ىوتشم سمّدلاعاعش نم ملا ىتاكبارتفالا
 لولا ةمح نم سيل ل دبمتن اضيأ تدبلا# ةطللا لدبتك لب (ىملا) «كتشسداتاو

 ملا ءانمك قم ا ىلا رفن ةدهح .ةقيقحلازاناالرةي هناك قتفملاداعتالاو

 ارو ةرس تح ةيملالاق الخالاةبافلاا نالخالا تل ديلي لا ىلخ نمسمشلا عاعشبا 1

 كالي دبتك اهلا

 !و ةينينث الا نم هزغم هللاو هبعلاا دوجو ىف هو تو لسا لوخن د لولملاو

 "ارهظمدبعلا نوكيفموهوملاهدوحو دبعلا “انا ردبعلاةر وصف ررهطو
 هرتقر نصر دوفع ىا نكوفع لف ىملأق اذهل هناذ نم جرت ةقيفملا ىف أك سرتو عفشاذاف

 ةقباسلا فاطل لانك تو دنسؤوفعلا فعاتأطا ا( (ينعلا) ون قوبسءهمع فطل قناس

 أنىا و« نكوفع وكيك ئابدكي مال يمهللا ف قفانلازئيالثاقلار فطلب ةقويسم اههبج

 تاطلسا ..



 .ءافخيردزاااردوخ شادو هرجع إو كتداراياركسمتهجو || '

 رمح ١ ىل ععسو !ىيماامردك انشد ءرخآكىف ىلا لم اولا ىنسيامر أ[

 هيهاونرسمارأ نمهنلا ماكمأ:لاعره نم مهخ للا موالستخأ بح .(ءاطعلا دابع أ[ ١

 (تنعأ
 22222222 ل مة

 مأ ةصالخنر نا طلسا فخ اكل لوقأ يتحد نوك أنما (ىنملا عب نكس ما ةصالخو تاطلس
 نأ (ىمملا أ تنمادا م نجح هنفركى اه

 نيمرحلاقافكم عشب هللا ف ىناغلا

 نطللاو ضم ىلع تجرأ
 نوك" | نوكأ نانو نكررأ
 7 ءاوىةكش نياو نسناد وجت اردوخ مه ىهاوخنر ذه نآردو
 ازاي اناناس اذه يءالعلاءدابع سمها ىتتع اهنا ىلاعت هنا لاقمق مك ا شحخاوههاب وكيع انا
 اشيا: -ةنلعجردعلا اذ فو مرا ذهرذع هيلط ناس وامر مم هسفندلمةع الا ىف

 تال هتيرذتعاو ابن ذدوجولا ةيئاش هت انشد ءرخآك عفن
 نأ سو هيلع هللا لسلاقاك ركنا هللا ةءظع نمدل ل هن ا |

 ( ةاولأ فلتختماسنالاو باو دلاو سانلا نءو) اعتقالات شرك اثخارتا مكساعأ

 ف اعمناوبمل ارنا فذالا نير ةكسسرتث01سفئإ تغدو حو رلاثا 1

 نمهللاى معانا هقالغاونا ذالا نمانرك ذابت يأ (تاذك) لان مهناسرأ

 فطالاثا نمهللات أذ س:ملاعوه نم مهمو.نارعنلا باامينا ذا

 نيم مهمو دعبل |تاكرد ىلا نآلذمناو برن

 ناك نم لك! لهىلهف نيدلا مدت ىسهتن |ىل ا.ه هاذ نم ةبيه نوكم هفرض

 دق انخاوشاب مكلعأ نا لسو هيلع هللا لس لاقاذملو ىدخأوهف 1

 نمط ولاعب سيل لهنا ةع ما قو هو ىل عت هنم هرمخ الهلل نم |ةيشمح ال ىذملا نأ متن

 | للعلا محرب دال 1ىتسانأ (ىندملا] يه اردوالا لع لج يامر « .اردول الح مخر مرآ

 تويزرك « منار راارعفسن ارارهتسإو ىم هب رط ىرأ ىت.معلاب لطملا لاو ثرلللا
 لاك اذهو عفسلا ب ولغم ىنتلعج نا عفس ف ولأ مكل ىئالاثأ (يدملا) ممتادرك اهعفس

 مهددا ارمكاب « تءالعا تشيب مب ركمح نمو ىو ةنكسملاوةلذملا امو ةيدربعلا

 مركلا طرق لركنفل ىطعأوأ هيئللعأو كروضح ىف لوتاامانأ (يملا) جمرك طرش
 'تاهجيردئاوكت سن تدار همتاوأ نآتسيج.دو رن مواعمدبغ 1 9 ىمهي كرك دأو

 ىفو كازا س نوكيالىذفا ئشلا الاذوكمولعمنوكيأل ىذه اييألا كاذامو (يسعلا)

 قوردنكى ثومارفهك «نازا الا ثلعو لمعزا لا وتعال ىماسدلا فوه نأ كتهذ

 سماع



 مو

 نايسنا !لمجت لذ ةناز لملسا مف يظن كلعو فيات لهما نمتنأ لاءان(
 ةروصاذ هو نايسنلا هيلع ضرعبال لالا لعب تأ دوحوم ا عب طي كنالكيلع اضحم

 شارف اوني ديشروخؤ عه مى اكا ىنكى نار سك عيه إف ىم اب ءافرعلاةاجاتم
 ىدرى سك وجو ىم سماءايضلاورونلاب هنفرو انبشئمالى ذل ثريتعا( ى عم )

 كذال نخب دنا! يش ىتلمج كئاال(ىنللا) هت ركز اارما هبالو د عةسم . مكال

 تعافشتا م ةديذو رب وج مفنزا كنازإو ىمهابيخنم نك و مرضت غساكيركو
 ةعافشلا كلنا رام ىسفن ند ىتبهذأ كنا الا (ىءلا) هي ةدرك اردوشوت مه
 ”رزتنوح 9 ىم ىنآل ىنءاهتاق تنأ كل !غلمفان !ةقبفحلا قولر ل اهتاعن

 ول نم ايااخن طولا ذه فاك (ىمملا وي نمنآدوبن نان ذل تورت « نمملو نبا تشك

 لكقو ىلع مودعمو ناناناو كل ءفوهف ىنمر دسام لكهنمب قئال روكيال تيبلاةافشانوايرط

 دارأو ىرهقان كلو تيمرذا تيمرامو ىلاعتهللالاةرمسلا !ذهراهظالر ههحوالا كلا هئش
 نمزاامد مهي ىو ةردقلاو ةدارالاو فرصتلار لمغلا ف شالو ىرطلابوندبلا نملولاب

 | ىنمهنبرجأ ءامدملا أ( ىن.لا) هي ب امم شدادوب ,شض شا بمهو باو ىدركت اور

 رخآ شارت مه «اعد؛ دنرآل وا ىدوبوت مهو ىمب هبت -ارتابثلا ءبمءاعدلالاذ اشيأ املاك

 ءابرتنأ نكاضبأن الار ب اغلا ىنمكي[تن!ءامدلا اشيأ (ىنعلا) يايرارشباجا

 (ىعملا) جنابريزادركوفه» دن ما «نآه ءابثناكفالنممتزاتإل ىم ةناجالا

 ىهلا اب لوةب<«اكتيمر هلل غشو اضعه دبه لحال سلا و نوكلا ناطلس لا ذ لوق ان ىتح

 ىلء ىف تيب سناب وبطر نكات ل( بابا نمالخ ىدوحو نطو نام

 ىبق نم" اعدلا ترهط أ تنأذ ثا نوكي هك ل مأام رصف ءالرا ناك كلامو دسبعلا ىوخ
 » دئسدوخ نمرسرسمدوندردإ ىرشم هبقساو تابثلا هبهف يبيع نمعمدلاتيرجأو

 يسقنلاارىنم دنس دوخ اناةلودلا هذهل ىلوصو لبذ( ينعم اب ةمردرعئو راد مهاشدو

 شمل لوصح ١ قالعنالا ىميولالاو عجولا ىف مدقلا ىلاسأرلا نب تنكوأ ب بحيصو

 لكل :اودواب الع نادال ةينابذنلار ةيناحسجلا نم نأ لر ىدوجوي تماحا ىسهلالا
 تتكولر( سما م ىو كميرا لضف تسددرك« ىرشو روُزارب مدوبخزودإط قم نيكس
 داراوابرثو حسصوثمج ناطلسلا لاذ عركر لشق نكملو رشلاويتايلغلاب ولع ايمثمج
 قرح ا «يصرئركلا ةساخءدوجو ف ىذلا ىدمححلا ثراولا لمعلاو لملا عبنم ىرثركلا

 اهلاممأو ةسارفلار مهفلارح ور ,رلاو لفعل ان ءةرامالاءفنر ان هتقرحأامتينيف ىصاعملار امس

 > دوفردخز ود ديزو ار هكرهإل قرتشم |
 + اوهودرغلا ىف هينذرادقم خهح ةنفرحأ



 ذنل]

 (ىملا) ةركراك م لدبلا
 ًيقايواتانراوكلا امة اطلب راش ا:رثركتلا نم نزتح ل كوكي هز بوكَلراكنوكيام
 ارثوكلا لاذ (ىنمملا م مروآزابن .تيخو ب خزز ودمخاكم مرك ئدانمرا راعقءراقإلى ع

 8 .زود تهؤي ىو همجر اان أر اشلا هتفرحأ ىذلا لاذ ناب مركلا ىدانموهةرطتةرطق

 مرسل شن هج (ىنملا) هين اتساكى ارا توجررك تسد »ا نازخ يامر يومه
 تلا ةادأ تسا نهج ث هنا ىلم درولكرا درولاعس رقي رثركلا نكلو في رينا

 ثتسهوروكو لاخو ل يموصهخ زود تهإو يم لسا عمرو رسرم
 زل لاثمرثوكلانأوريقلااو بارغلاو توملا لثم نهج (ينملا] هب روسعفن لاطمرمرثرك

 لمعلاو هلا نءزسا طاريك اريل ل ءوذ نزو ىلع تآزفلا ىف روك دمرئركسلاو روصلا
 ارثركلا ةبس اخ مهدوجو ل دجوتل معلاو لعل عيشي دمها اثر ولاو ةفئابلا ل ب رم ىلع

 ةركمالا سنا ديفيرحم ا حورلاو لمسلا مول ترثركي يصصا ذكنرثوكلابرانلا قورمح مساكن
 ىم نابسملا مرا نادبالا ىهروسل نفث لاش ىلءرثوكلاوربق تيرم من هدى

 ىلتبانما(ىعملا) يتاسارك ادشكىرتوك وس ه« كانم وس خزودزى اإل

 |رثوكب نا. مكيص-: هللا كاازيزت ال قرتسح اىوملاريفنلا مهم نم مكه حنابصعلاب

 الاقدار كل غبف لمعلاو علارثركل ننرافم كلن قو ورخ 1

 (نملا) ف موية ىا دو مرفوت فطل ه ىله عربا كولا 8 ىممكلنا_>الا
 تالالؤو ىم مولعجب رانالالء عرب ىكتلقونلطاتنلخ لول ناك ل وين ىلإ
 دو ملعب رأ نالالإ ىندملا) يف تسرذاسفا هع ودك تائدوج مواهب را

 مولف ميرال زلخلاتقلخام ىمدقلا ثيدألا ظفلراما-ةنونوكي نيسفانلا لمنال كركر

 ىو اوفم ىايردزاوذع « تسرب نت ناكدنبنبا نكوفع او ىوث.”لعاوحربا مهفاخامناو
 |نافوفعل امص نم قيلأو ىلو أر فعلاو من ءفعان دبلا نردباع لدببههذه (ىمملا] تدر

 تاةلخوفع ف ونس ةرطقكء وذل ةيسنلا عيبسلار ص الارؤذمىلاعثو هو رفعلار م هللا

 ارولاكقئاللارذم (ىنءملا) جلخ ديزاتدرخ ىابر دنا دمه و ليسوصحه نرجو سمع
 نللئاوفمو ة.امالب هلو ذم نأ ديوتودعب ريك اعت هوءرحبى لا اضيأ ليسلاكو

 [رتويكتوح» اهرابلدني زابشرهاهرذمو ىوتهلاقاذهلر هئارفعرصل بهذي لنآ
 ةمانحلا لئمارارمرإراركب اغلا اذه نم مهوفعلئالكلا لح (ىعلا) ياهتدي

 .تفوناث زال ىم ونهو اعيبضمو عج مو بآ نأ جنشف كانا نونأب ناطلساي

 حرض تقوي رئاط موعسيرا(ىعلا) يىكتادبانلا سوي بثبات « ىنكتإرب
 انانزريإل ى + هبلذ ف دحأ لكوفع نكي ورقة بن نادبالأة له ىف نيسوبحت 'ليللا لا مملعمش



 تايمر تناول لاذ( ىعلا) جمايوناوباتقشمزا دريم « ماشتةوردركدراب
 عر لوب ناك توريط مل لاو ناربالا نش نهال ثنو
 شيب.« دنلكبثلسو راتنئزاهكا انو ىوتثم بناجلا كاذتوبحي موك لجالرلعلا

 نولبمم منال ل روضمل تونأيو تر ءطقم" .ةلمولا ىدس نمنح (ىهلا) يدل ةمونزكدناو
 اسمح رز نعانانزربإل ىع هصأ ىلا جري ئث لك ىرخ ىلع كيلا توهجوتتموكنم

 اهب ا ع 0 ا ىلاعتةوقل
 مميصماريثك حاو راان(ىهلل) مناهمىاديشاهتسنادنءردق «ناهحزا ثيديثك

 قو ىوافلا ملاملا مالا ممطر حاو رالا تالىردقلا
 ىو ثمالمم نح أ مكي مك ولبيل ىلاعت لاقيت ذهلإ نم عسسطملازيبقلا 8

 اذملئيتأامل ( [ىن-هلا) ميزارداراسر دكا هيب زانت خخر» نيلي[ يزول

 0 اردنا ظفبتو لال اركساؤطا ةرجتءاه تق اويوكم اعلا
 زاانمإ تاو :َعنتلامأهول دان ىوف ىلع ارصرتسا
 اني رط قل خرأ (ىعلا) ينيدلاناروح
 ار ومز وفم تشكن ايروحإل ىم نيدلاغيو-
 0 !نءارعجر ةيفوصلا ذهنيا يزمقماو راسروملا

 سمتلار زير نس توبا سلا تريقوصلا (ىعلا) رذقو اغرب هداننا قدم هروغيرؤ نون
 | صر ىوسروخر ؤيومح» د دعآ زابردفزا دارا بووك ينغاو باقل لما اونو
 أر, صرف بناجىلا اونأاك اناظترث الب سمتلًرذقلا لاذ ىمارمجرمم (ىنعلا) يدتلب



 فلنا
 1 .!ناطلس أطل لا دارملا ناك ذاامأو تاماوراصف ةنيعللا
 ذاع افشل لجأ موف ىمملالا ديكلاوج اردن_ءالا تامرمالا بقاع اوبوكتف نيت دس اوتو نواعبالثيح نم مهجردت نس وفم ىلع ٌرضنلاو ىوملاىناراةمعتلا
 نملك ىنعملا قو دو 6# ناطللا لوغب زالاك ةياكسأسا هاله ىف ع ًاناريانزاوهؤأ:
 ءادونك اهدركوت ورإط ىم مهب ف طلاتومرحا«الؤهلو كلا ماشمتادمأتأ
 كفطل سنيمرسملا ل عاف تنأ نمان (ىنملا) هب نانكةرارتامرمتغاطل هك ىا ه تانك
 امج رسآلانومرحلا كلدج و ىنب راطلاىرم ىأ قي نالا عاف نانك هريناى لسع امي رم
 ئدانذا بويأ [ديعرك ذاو) صةروس ىف ىلاعت هللا لاقل نغملا نما بونأانديستل سوأاك |[ لرفم تارفنيعل نيمرحلا لوى لستغملا نيمو وذعلا تارفلاغب رملةلامهنيثوللا طعا (ينملا) مي لتةمنيمووغم تارفرد لمتنا ارئكدول آهدارؤ ىو نيعرضتموا وأنما
 | ضرالا (كلج) برضا( ضكرأ) 4ليقو ىلا هت دعمابدأتىامن هقانماهاكايشالا تناك تاوداطبشلا ىلاثلذبسنوولا (باذعو) رشي (بسنسناطيشلاتس) قب كأ قادر
 «زاردمرج ناز ديرك غمك نط ىمديل الج ىوإةئلابو هرهاظ نكاد هلق برشو ل تفانهثم برش (بارمثوهراب) هن لستقبءان(لستغماله) ليم ءامنيع تعبتف

 يينوفاسلا ضر ناكفرغ « تورز دئازأوفس نارداو ىو ةالسلا فاظنلا فا نوبه ذيوريثكسلا لب والا مرملا نم. اول 2
 ةرو ىف ىلا عت ها لاق نوفاصلا نحن قره سارفلا 7 راغسفوه ملا تقر (ىءاا)
 هزواضنال هيفا درعن تاومسلا ىف( مولعم ممم الار عل ًارشعم (اةمامو)تافا سلا
 هيقيليالامم هللا نوهزتلا (نوصسللا ىضااناو) ةالصلاىقانمادنأ (نوفاساا نضااناو)
 .ديرد دفاك مهو تسكشب لق مه و ديس عتلاح نب اف صورد نط نوج وو ىو نيل الج ى نا
 هلي ةمحر رار راسل أ نرولا قز تو مخلارسكناةلاحلا هذه فسول ل سو مالكا نال (ىنعلا)
 ءارريش « ةركبا عهدرمب ارم ف ىء .اهلذي!غالوتلا
 ناله ناكف ىأ الالح أ ةرعبلاماقأ لهو رفسءاناىأ ةركس ءارصلا لاك
 »أ باهعز اورو بثتس اجرك وف ىوشم لاحم ءاسحاو هللا ةرافسو اذك الاسم
 قرولاو ملاو ,رلاب ةيملالارارسالا ناةَهاىر لم باجع كرت ىأابامعة تطل -ىر تح باطلا نم جرخ باج ملا ذه موق نمثل ناكر لو( ىنمملا) يبا قئه اشد ىنببان
 ولو ىلا هتءهشالاق للاب ىنملا اذه ديغيال تاكل اذك املاك ةرصلا ناك ةركشالا#
 نؤلنلاو هللا تال تدفن مرحبأ ةعبس دعب ىمممي .رصيلاز مالفأ رص م ضرالا ىفامنأ
 | عر دقتال ب انكلا اذك" لا هطب شيوع دسقب الهاك عمبسلاو ريغ .ليكاك اول ةيسفلاب



 كااىنعلا اذهةدهاشمتدرأدب 5

 تسموقتم تدان اك شمر
 «حاد فااور ك دف اغلا موةلا تاولو

 ىذلا مهركسف (ىغلا) ملام ني ريشا ثان ةدازيف لامر لاب ةيناشي ائتسمإللا

 بارشلاكىهىلا كفطاةذإسمئأ كبارشإ اعقل نع ايلاف او لاب

 |وذهىادو# تسمز |نكومءو دئاول صب صفت تسمع ةىاطىوثمحدقلافعوشوملا

 كلوبقب مهن هه كنالال هيسخلإ نوباركس اهلا نم السلا ناطاباب (ىنءملا] م :

 ) ىراطخ مهمرد سنا وذعلا بح ا ايالاراكس نم فدان وا

 ذاتاظلساي وا (يدلا) #«ب بارش مخ دسزاذيان هكدنكتآ ٠

 » نم مدح درك مم هكننوحإلل ىونمم با نام نم ىفأن الةلاسو ةرغيك لفت

 نالث هلا ىب رشثالفاناركسىعس كن اال

 ديولاذا امث الذ ا برش ىربال عرشلا

 تثنولا لاذرهتلا ىلا 1 (ينملا] يي نءراو ثهدوخ تشك مهاره كس نري مهاكس 5|

 ىادروخوتمامزا كرها ىوم ابحايمفوك[بأ بال[ الانأ لامللاو تلسا ىنب ىذا

 نم برش نملك نا !بحاصاب (ىنملا] منددة زار ضشمزاتسردب |( ىنلارذ

 | نماسض ىإ شعل لمع لةعلاب دارأو دلت رْمَنَمَكَل لا نءامغدبالا ىلا الاذثل د

 م مشيإ مك اوه ف اغتنم مهركسانؤيف دات كرام ةرخآلا باذمو اا مال

 تالركسلاب غانو دعبل هرك. ان: ىف تورفا خلا ةيمش حدق ءنوي راشلاو (ىللا)

 او شاعملا مه دوص الو ركسلا نم شب لىأ مهمل مكس اوه ىف ناك قاسفت نه |

 [غودرد.دشواو ررهك ارامل دوك نر دخؤي يوم اتلاف غاابلاىألعاغ

 ضر راس نمأي بهذ ائياغل لومي كنان ارك شخ (يعلا) هدرك 04

 « سكمىا دندركوت زاث سمن اسكر 8 ىرشم بااللك انما رك_ةمراني

 كل: ءىراكس او راس ٍبايذأ, يوسقلا ةلدج (ىعلا) «سرففارزهر هر هك ةودحأ|

 باص#أ ةيهلالارارس الاباقلمتن امالكسص لوةئال ىأ لملار ص ىفاسرذ بهتان

 بابذاي ثنا اا ىدي بولغاا باصصأ ناسكركيدارأفتاداكملا كلذ

 ةذفكثمذ أي ةمولا ىلا لاح لك ىلء هتذا ف قرت سن 5

 'تاطلساب (ىنءلا) ع ونت سدرد طخو راكربو ءطقن هوت ت .ةسساهرذ تود ا ودرك ب ىع

 اراقرلاو ةنيكشلا باص لابجلاب دارأو.ىراك كتبك ةرالك ل ابا سول ىلاعاي
 ةطقتلايدارأف



 (هف)
00م ا لا

0 

 |رهكتءيةناركرع . تنداززو لادئزرل هكدنتف طى مملاعلاشرغن طمتاو لالفالا

 ةناف زلم نوكن ةئقدللا نلتلاملا اممم 'نهتو_ (ىمللا) يتمننازرا

 ةيسنلابرابتماالرردفالبةهبخرىأ كنار :ريثكى أ ةليقث هتصيقر عوج لكو

 دلو (ىدملا) يي نامخ ناج.ىاوت حرمت ىقفكو ناهد دصنأما ارم ىدادا درك ؤ ىم كابل

 «رسكتم مهنلومرادناهدلب ل ىمملاعلاخ :وراب كحرشا, تلق مف ةئاهدخ هللا ىفاطعأ

 كنمةلات ا ىفانارسكتءا ضب مهلا ذلاذواف ثلا( ىنعلا) سس ىانادىاوتزا تلانجترد

 تاكولو(ىنمملا يما رناهدزكم مدعزا دايندوخرتر كتم إو ىمرسلا ملاءاب

 مدعملاسلا اذه سخن كسحل طوب رم بلقلاو طوب رمناالاو رسكتم غلا كاذو مفىل

 اولو مف ف نكلرهاطلا مذلا نم رثآو مالم دوكبألمدعلا ىف نال ثاراسكسنادشأ نرك [ال

 نماوتأ فئاوألاار مهالا نمرادةملا نهلاماو اراسكنادشأ هئينوكسأ الذ ارسكتم ناك

 وه ىذملا ملا ةفرلخ نوح دعزا ياش هىذفا ةيهلالا ةفال_ئار ماظل ب اطمن اتهومخ

 : مسخن |لطءأ قامتهسا نا !ضرفول ولو رده ناطاسلا ةياشع
 اةمهقلا هلاك مسكة مرسل املا عام اشي هلا كاذوادحاو افثلء|انأ نكسل كحرسش

 ةسيفخ ىل تنذأ نا فئاوطو لاو ع مف ن روان نالارييكتم مدملا للام نمت ل ىفالفوخالو

 و رظنتم يبفراث ةرازهدس» ىوتم رووا وجو ناعمر مولا وعرارسأ
 نم طتقنالةرظننم ةبييفران ؟فولأ ةئام (ىسبا) 6 "كلو تحج دوجنو ريم دعزك

 باب نمل فاق مءاركمو طنلاىنعج د_هجنأل ع ةلئاعيآ ةركصعءدوجولا ىلا مدعلا
 براي (ىنملا] ب ركن يوهم نم هدر هاهم ردك ونائأساةبزا ف ىوتشم لامخالا

 ارفف اسر أح رشأ ى فالس مركلاو فاعلا كلاذمادقانأ ن ءايىدأر روديشليس 7

 ىفالاهح رين ع ترك ا ىلهر دقأ في
 ىاضامتزاامت فرو ىم !صوسملا اذهىف ناك ال نكلاهحرشأر هااظلا|

 انل كيضاف:نمك ناجل انليموا ٍرةر(ىءملا ) #ي تسورهراجره تسفح هيج ثسو|

 هللا لاقى لا عث هللا ةدارإب الا كلر ضم الءناقدو ومب رطشلاسناكم لك ىف نحلا

 ئملافقلثءاذهتابالو ميقنم طارس ل ءىبرذا ارتياد خر هالا ةيادوب

 الب رابغلاو بارتنا (ىعلا) يد +هرردابر صو ئتشك دهجي الا ىداب امو

 «درف سك" قلك د يزبآش بيو ىو ءاوهال. ب رذطلا ىلامدف ةنيقسلا عضن لهو موغبءاوه
 سلو ة أر! بيس هنالدحأ تامامّ ايحلاءامدئعو (ىنعلا) هي دردتناوبح بآتبآش يب

 ةلبقناويحبأ زف ىوعجواربحلاامثلث
 | نوكيتاملا نم نانلاو جورللة بق" ابجأةايحلا»ام(ىنعلا) عنا

 بآرذم نانئسودب



 ذهل

 الاقي رطلا ىفام دق مضتالةستيفسلاوءاوهلاءالا موقبالرابغلاناررغتاذاناكوصغو رضشخأ

 تاطلسلا الافتاو هتداراو ىلا هنهقافرصتوْلب ربالا لرقم "لرشبالو هاوهلاب
 ليجابف الصاو نوكي هنبحر هتده اثم ءأيملا:اكره ىذللا لا ذو ابل ارك ل ملا ف فيطللا
 ءابحأ بول ة بسس انمالكلسول ة. فلا, ايلا ءامو ضم :ايحلاءامئلنف سو امدتعتاغسلا

 هلم نم حورلاف لوصشور شخ أ ىرام اءاملا نمنانسلا ناك ورلا بف ةقيمملا
 ناجبآزوناجز لد وهلا هدنز شعشءزناماشآ مط ىع ةناطاو:ابحدتةلسولا
 | جورلانمابلق نوعل بو نوبحي ىمل الا شعلا بنسب توملا توفت اذ نكل (ىنعملا عيدنا ءدنكرب

 داسك ام شجي هيدشتاوبح بآ * داؤتسدارامووتوشعبا ىع حوراةمو

 أرابتعاالياداكر اسانزحف ناوبملا ءاهةر دقوا دياناطعأ كتم ءامنا انبراب (ىنلا)

 نمداكو أو (ىنملا «ىرتناوبحبابآ كيل « ىؤارتاجرهتهىناوبحبآ هوم
 سايل ءاخ .ابملإبوسنملا٠املا نكمل ةوارطو د

 »م ميدادىرشحو كس نامز رهإ8 ىو :0"امانبلطوةابملاءاغاثبنتحا اذهلف ىسالئام
 ايس ةلاسىأ ارشحو اوم طعن نامز لكىوقاي_ (ىنعلا) هي مكنآدربتسد مديدبات
 هدر, تسد تيأر مركلا لاذ ينبح انيس اه دار شللاو توملانمةلماملا :دهاشلا

 هام ندر عنا تشكن خبوسمه هو ىم (ككر دقالا«تبأر ىتح ىأ ةردقلا لاك دارأو

 داهعا نمموتلا لثم ىلواستوملا !دهيىبراتف“:[ّئَمَكآ] هبا دم ىا ندرك ث عم دات ءاز
 براي لوفي ناك ةدحاو سفنك.الا كينعنالو كبت خلاص هللا لاذ كث ابحاو كعب

 ةراوصلا كلث ىلعو ىرخأ ةروس ف ىندجوت لاا فو توم عوف ىدوحو ىف ىيطمت تلك ىف
 ىونثم اهزيئأتلاكل تئمذأو اهتبلغ تيار وةشاسلا كنت انع تير تح ىتتعبتو فرشمت

 اذان (ىملا) «بكبكىاشب روكىريكش رك بارسدهركر ا مهرها ردتهؤو
 ىلءتد_فعاو موثا | ىلع ترم ات فغف موثلارذ الف باب ىتنيحأو مونلاب ىئدمأ
 ليناغب سيل ةرطفلاكوه ىذلا ىدوجو نا ضرفا توملا نمت الف ةمايقلا موي ىف كن ايما

 ءاماي دوحولا ىلا !مسغنلا لاذ ىل أنو هذ كاب ارساهتاعج نار كعأ ةعب أر

 قشعلا كلاذو فئاملحالاو ثوم ا نع شاملا ل ثءىأ ل ذعلا (ىنملا) خواك نوح تارابز

 يونثم ليسلاوهورطلاءامنسفاخيئمرصملاورطاك ف وخالو شاسعالبىأ خوش
 نمو (ىنملا)# تمت انوج ناب جترججو رب رد « تسا مضي نا ىيونتن فاصصزاوو
 ىلس وة بح مجالا لثم حو رلا كاف جو رب نمسماعرتفدملا اذهىوتثلارئافدو فاتح
 ١ هكسس دنهمةامسلاىدتتملانااكسذ مي دنها ميدنتا مهيأب ضلك اصصأ لو ءياعهللا

 لماعلا



6.0 
 ةدها ملا ىلا اهبس وةينامورلاتالاملا ىلا لمي ىرثملا

 (نلا) ي«ساتشمراتسا ناين
 ملاعالا مهاب دحلأ ىدت الفي

 ةراعمو رارسأي ل ماعلا
 ةكزج « ساورهءراتسزادب ان هرم ةيملالا
 لإ فراعلاحالملارغاغي رك ممثلا نمدحتالساوح لكنكلا

 نلقاغ شدوعسزإ « ناركيد مسق
 اذك امتانارقو اهدرعسن علفافوهو !هارظنا !الابك اوكا نمهل بيسنال حالا ريغ ىنعب
 الاف سيلهي غو ةقيقل ار ةنيةسو الم اال اهاعبالىرارتافد نم ةسيناحو ,رلاغومخأا
 ىف الاللا الا تباوث مون ىهىتلا ىونشلاا ذه تاسأب ىدتيالو هسسفو هنااكملراظالا
 ىاهر اتسانمتحلاب ,زوربنا شريكي انشآ ظكع تود مه مهتلابو ىلاهتهللالاقة يقلل

 ابنأو راع كما ةءادهلا ىب زط كلا سان حاب هلا ىلا ىلاءلل "ىف (ىمعلا) يزود
 ىلا .هلالا فراهلا بستك اوال ةمل امل اريدك كى أ ىوتثملا تاس [تاياد_ه موحش مم
 [زادنا طغنتحا ناكديويدعفدردىي رهإلا ىع :دسافلارافالا نياك ةقراح ىح
 اهنم لكتاب أ نمنيلايشال ةةراس ىهتلا مرختلا ناكلا اذه ىف نال( ىنحلا) نامت ةعلق
 اانوحراهاةلعجو بسد ىل_هباقلاو حولا :9يولاو ناطيشلاو سفنلاممفديف

 قارتسا نع نيم ايشلا مف دنا« مومخن اجى مز "كمل ةعلق نم طال ا ةيمار نيه ابشللا
 ةيسساتلا هيو واسر نا طيشلازكم مدحة ةَرآَمر هرارسأ,باتكلا اذعاذكممسلا
 » ثار قع دوس هوبدا نازتخ او وتسمثةل وتل رآرسأر لاوحلأ نع ملكستب عرش
 برلا ناك برةمالكت اطبشلل ملا ناكو لو (ىنعما) يت رقا"كوواارىرنش
 هثوضن ثر دقه مهنان عملا نع نيرفاأل نكشذو اهل هجري نيط اي كلا كا هم متل اضبأ كلهم

 اذكر شم ضعبلو ضعباعفان ءايشالا ضعب تال بخأو برقأ ىرتشلل نوجنلا
 عرز تس آرولد «.ارويددزود رتنارك !سوف» ىم معضعبلو قاب رض عبلئوتلا
 عر زالولدلا نكلو هكلهي رناطيشلا مهسلانمبرضي ناك ولو سوفلاو(ىنعملا] جب ارويسو
 ل دنكش ئتنكم رك ثور ىم "الاي تالمعامجنالءانلاب هلم ةهك اغلاو
 ءر سكي ناكو لو توحلاو (ىنملا) يدنكيمىتشكر ون نوح ارتد
 ىوتثنةءار زواعر زىأ فاكل ارمكم| 2ك ل عفيور ولك ق ب دصلاو بيبعلل كلو ةياوغلا

 سهنلاو (ىنعملا) در سلملاتعلخو زارزعل « دسانوج دردباربشرك ١سم
 وه بر ةسعلاو سلملالا ةعلخ | م للا ىلا ل_سب نكلودسالاكل يللا قز تناك و لوأ
 وهريتلاو جربلا م! سيؤقلار ةرايسلا ةفيسلابكاركسلا نم بكوك معا ىرتشملاو جربلا ميسا
 ددسالاو رولا اذكورخآج ربمسا توماو جرب مسا اضيأولدلاو خلا مهم لاقي دراطع
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 موج ىونتما كلف ىفاذك ”ةتادسيرتأ | اند لك ىرت#
 | ءلالسلا نماهل ىرت دلل نكسلو مه دن ةرمسلا يملا.

 , بنما بسلا ب رشي سوقلاك له فج و رللاو :في رشل
 اوشنتق لاللا عرأ زم وأى عرارم.الارفاءلارطمرطمب ول هلكل حم هبفو 0
 كي تاك يا وفتو

 | يو رلا ىلطست وةمييطا! هال
 ٍقرثءاضختار رهو توكيفز قو قامو ىلا ولاا 00
 رب م رسدؤفب مدعزكى دوجورهإل
 .دنعلا نما أر روان ىأىرأ دوجو لك

 عو 2
 ةرادعلانمأربتو اقيدس نك (ىصملا) ه«نئروخركش مهرعز

 امنا مشن ةر مانا نم لك اقدح ةشبقاا ةغصلاو ةعيبطلاو راكشالاو
 ملاذا اذ_هايفرثت نامالا هالو مسنأقأملا زل رشا لاا ذك اركساضب ًريسغسلا

 ناو تامل فأعلم يوكن .ماوآلع

 ارؤو رافد ناز ىو. ىوتماق ارسلك نأ نع ووو ها ىسؤلم
 ارم انديسبيلا ًالاذمو . (ىنملا) مدن شيفو ران قايرت قآدبهك « زكى رهز

 مايأى مو رلارصيفناىور ركسلا قايرت هستيقور اثنال ارشممسلا 4نكيول قو راسا
 اذهام اهيقآلا لوس لاس لطالما ا كأول اهتإادع رسرأ

 اهتم

 م .انلمجا مهلا ”صرخلابو شح (فلزاالاف) رملابلا
 أوهىذلا ةلطا ىذروشف كنعرانجرا و ا هاو نسل رططلا جست ىف دع

 هدجلاو فلأونتئامون

 هللالأ ل ةنمسداسلازجلا هيلي و ىو لاحرمش نم مامن اء لاعب هقلاو هللا كوهن ع
 لاوحالا نأ ىلع ماني انياعّرِمدأ لاعتلايركلا

 ري ار و + ريو جيه ظلاوب ننآ يلا سيما ايوب [لشغ


